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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở nước ta hiện nay, trong nền kinh tế doanh nghiệp được ví 

như là "cột xương sống" và là thành phần quan trọng nhất trong công 

cuộc hội nhập, cạnh tranh với nền kinh tế thế giới. Nhưng trong 

những năm gần đây doanh nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn trong 

việc tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng thương mại. Điều này là 

do các chính sách cho vay của chính phủ còn nhiều điều bất cập, 

chưa hợp lý dẫn đến tình trạng ngân hàng thừa vốn nhưng không cho 

vay được, còn doanh nghiệp thiếu vốn lại không vay được. 

Chính vì vậy, việc khai thông vốn cho các doanh nghiệp là 

việc làm cấp thiết không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho các ngân 

hàng. Xuất phát từ tầm quan trọng của nguồn vốn đối với doanh 

nghiệp, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay trung 

và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo” làm đề tài luận văn 

tốt nghiệp cao học.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản cho vay trung và dài 

hạn của ngân hàng thương mại. 

- Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh 

nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam, chi nhánh Ea H`leo. 

- Đưa ra một số giải pháp tăng cường cho vay trung và dài hạn 

đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung của phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn 
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đối với doanh nghiệp là gì? Những chỉ tiêu nào dùng để đánh giá tình 

hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp? Nhân tố nào tác 

động đến tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp? 

- Qua quá trình phân tích, hoạt động cho vay trung và dài hạn 

đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo đã đạt được những yêu cầu gì? 

Những vấn đề còn tồn tại, và nguyên nhân của công tác này là gì? 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 

chi nhánh Ea H`leo cần làm gì để tăng cường về cho vay trung và dài 

hạn đối với doanh nghiệp? 

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea 

H`leo 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Phạm vi về nội dung: Phân tích tình hình cho vay trung và 

dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo. 

+ Phạm vi về không gian: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo. 

+ Phạm vi về thời gian: Số liệu thu thập trong 4 năm 2011, 

2012,  2013 và 2014. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, đề tài sử 

dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh để phân tích đánh giá 

tình hình đưa ra những nhận định và đề xuất mới. 
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay trung và 

dài hạn của ngân hàng. Trên cơ sở phân tích tình hình cho vay trung 

và dài hạn đối với doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo, đề tài tìm ra được 

những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động 

cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp.  

7. Bố cục đề tài 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình 

hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng 

thương mại. 

Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối 

với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo. 

Chƣơng 3: Giải pháp tăng cường cho vay trung và dài hạn đối 

với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH 

HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH  

NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ 

DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG           

THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Khái quát hoạt động cho vay trung và dài hạn của 

ngân hàng thƣơng mại 

a. Khái niệm cho vay trung và dài hạn  

 Ngân hàng thương mại 

 Cho vay ngân hàng 

 Cho vay trung hạn  

Là loại hình cho vay có thời hạn từ trên một năm đến 5 năm và 

sử dụng chủ yếu để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi 

mới thiết bị, mở rộng sản xuất và xây dụng các công trình nhỏ và 

vừa, có thời gian thu hồi vốn nhanh.  

 Cho vay dài hạn 

Là hoạt động cho vay có thời hạn trên 5 năm, đáp ứng cho nhu 

cầu đầu tư dài hạn như: xây dựng cơ bản (nhà xưởng, dây chuyền sản 

xuất,...), xây dựng cơ sở hạ tầng (đường xá, cảng biển, sân bay,…) 

cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.  

b. Đặc điểm của cho vay trung và dài hạn 

 Độ rủi ro cao 

Cho vay trung và dài hạn thường có thời gian kéo dài, quy mô 

tín dụng thường lớn, nguy cơ rủi ro cao vì nền kinh tế quốc gia luôn 

biến động. Sự biến động này có thể tích cực hoặc tiêu cực mà ngân 

hàng không thể dự đoán. 
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 Vốn đầu tư lớn, thời gian dài, thu hồi vốn chậm 

Hoạt động cho vay trung và dài hạn phần lớn tài trợ cho bất 

động sản, công cụ lao động, hay đổi mới công nghệ của doanh 

nghiệp. Do đó việc tài trợ này còn đòi hỏi một khối lượng lớn vốn, 

thời gian đầu tư dài và thời hạn thu hồi vốn chậm. 

 Cung cấp nguồn vốn thiếu hụt tạm thời cho doanh nghiệp 

Cho vay trung và dài hạn được cấp cho doanh nghiệp nhằm hỗ 

trợ cho họ trong việc mua sắm, tạo lập tài sản cố định. Vì vậy, đối 

tuợng cho vay chủ yếu của ngân hàng thương mại trong hình thức tín 

dụng này, là vốn thiếu hụt tạm thời của các doanh nghiệp.  

c. Các hình thức cho vay trung và dài hạn 

 Cho vay theo dự án đầu tư  

 Cho vay luân chuyển 

 Cho thuê tài chính 

 Cho vay tiêu dùng 

- Cho vay tiêu dùng trả một lần 

- Cho vay tiêu dùng trả góp 

- Cho vay tiêu dùng tuần hoàn 

 Cho vay hợp vốn 

d. Vai trò của cho vay trung và dài hạn 

 Đối với doanh nghiệp 

Nguồn vốn trung và dài hạn từ ngân hàng sẽ giúp doanh 

nghiệp thỏa mãn nhu cầu về vốn, tập trung phát triển sản xuất kinh 

doanh,  mà còn không gia tăng sự kiểm soát của người bên ngoài đối 

với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như trong trường hợp 

phát hành cổ phiếu. 

Đối với nền kinh tế 

Hoạt động cho vay trung, dài hạn đáp ứng nhu cầu về vốn cho 
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nền kinh tế quốc dân, khai thác triệt để các nguồn lực, tập trung phục 

vụ sản xuất, góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng đầu 

tư phát triển kinh tế. Đồng thời tạo điều kiện phát triển các quốc gia 

luôn gắn liền với thị trường thế giới thông qua các hoạt động tín 

dụng quốc tế của các Chính Phủ. 

 Đối với hoạt động ngân hàng 

Cho vay trung và dài hạn là cách thức để giải quyết nguồn vốn 

huy động còn dư thừa tại mỗi ngân hàng. Ngoài ra, còn là một 

nghiệp vụ mang lại lợi ích chủ yếu cho ngân hàng từ tiền lãi thu được 

khi cho vay.  

1.1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng 

thƣơng mại 

Các loại hình cho vay của ngân hàng thương mại 

- Căn cứ vào thời hạn cho vay  

+ Cho vay ngắn hạn 

+ Cho vay trung hạn  

+ Cho vay dài hạn  

- Căn cứ hình thức đảm bảo tiền vay đối với khách hàng 

+ Cho vay có đảm bảo bằng tài sản 

+ Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản 

 - Căn cứ vào hình thức cho vay 

+ Cho vay từng lần 

+ Cho vay theo hạn mức 

+ Cho vay theo dự án đầu tư 

+ Cho vay trả góp 

+ Cho vay hợp vốn 

- Căn cứ vào mục đích cho vay 

+ Cho vay tiêu dùng 

+ Cho vay kinh doanh  

 



7 

 

1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG 

VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

1.2.1. Phân tích quy mô cho vay trung và dài hạn 

Để phân tích tình hình quy mô cho vay trung và dài hạn, ta 

phải phân tích thông qua quy mô dư nợ cho vay trung và dài hạn, 

tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn, tăng trưởng số lượng 

khách hàng doanh nghiệp, tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng 

doanh nghiệp.  

1.2.2. Phân tích đa dạng hoá sản phẩm và hoàn thiện cơ 

cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn 

Là việc các ngân hàng hoàn thiện các sản phẩm cho vay hiện 

có đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm cho vay trung và dài hạn để 

phục vụ doanh nghiệp, nhằm tăng trưởng dư nợ, tạo lợi nhuận cho 

ngân hàng cũng như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như: Cho vay 

theo phương thức cho vay, cho vay theo thời hạn tín dụng, cho vay 

theo loại hình doanh nghiệp, cho vay theo thành phần kinh tế, cho 

vay theo hình thức đảm bảo tiền vay.  

1.2.3. Phân tích kết quả cho vay trung và dài hạn 

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp với mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận, tức là 

khoản lãi ròng sau khi doanh thu trừ đi mọi chi phí. Do đó để phản 

ánh kết quả hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh 

nghiệp, đã đem lại hiệu quả như thế nào đối với ngân hàng, ta phân 

tích thông qua chỉ tiêu tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng số tiền thu lãi 

trong tổng số tiền thu lãi từ cho vay trung và dài hạn và thu lãi từ cho 

vay doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh trong những năm qua.  
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1.2.4. Phân tích kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

trung và dài hạn 

Ở đây tác giả sử dụng 2 chỉ tiêu để đánh giá tình hình kiểm 

soát rủi ro của ngân hàng là tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ trích lập dự phòng 

rủi ro. 

Nợ xấu là các khoản nợ dưới chuẩn (từ nhóm 3 tới nhóm 5) và 

bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của ngân 

hàng. Tỷ lệ an toàn là dưới 3% theo thông lệ quốc tế. 

Phân loại các nhóm nợ 

+ Nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) 

+ Nhóm 2 (nợ cần chú ý) 

+ Nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) 

+ Nhóm 4 (nợ nghi ngờ)  

+ Nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 

Mức trích lập dự phòng rủi ro là một chỉ tiêu chi phí trong hoạt 

động tín dụng của ngân hàng thương mại.  

1.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH 

NGHIỆP 

1.3.1. Phân tích các nhân tố bên trong ngân hàng 

- Chính sách tín dụng 

- Quy trình cấp tín dụng 

- Tình hình huy động vốn 

- Năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng 

1.3.2. Phân tích các nhân tố bên ngoài ngân hàng 

- Các yếu tố kinh tế xã hội- Nhu cầu vay vốn của khách hàng 

- Sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác trên địa bàn 

- Năng lực quản lý và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN                 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI 

NHÁNH EA H`LEO 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA 

H`LEO 

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển 

Tên giao dịch: Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát 

Triển Nông thôn huyện Ea H`leo, tỉnh Đăk Lăk. 

Tên viết tắt: NHNo&PTNT huyện Ea H`leo, tỉnh Đăk Lăk. 

Tên tiếng Anh: AGRIBANK Ea H`leo – Đăk Lăk. 

Trụ sở chính: 27 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Đ`Răng, huyện Ea 

H`leo,  tỉnh Đăk Lăk.   

Hiện tại NHNo&PTNT huyện Ea H`leo có 02 phòng giao dịch 

trực thuộc là:  

- Phòng giao dịch xã Đliê Yang 

- Phòng giao dịch thị trấn Ea Đ`răng 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

 Chức năng 

- Huy động vốn, cho vay, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán 

đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra còn thực hiện các dịch vụ ngân hàng, kiểm tra và đôn đốc 

khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả gốc và lãi suất tiền vay đúng hạn. 

 Nhiệm vụ 

- Huy động vốn của các tổ chức kinh tế và dân cư. 

- Cho vay đối với các tổ chức kinh tế và dân cư. 

- Làm dịch vụ chuyển tiền, thực hiện thanh toán không dùng 
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tiền mặt cho các tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý 

 Ban giám đốc: Gồm có 3 thành viên là một giám đốc và hai 

phó giám đốc 

 Phòng kế toán – Ngân quỹ 

 Phòng tín dụng 

Tình hình chung về lao động của ngân hàng 

Qua bảng 2.1 ta thấy tổng số cán bộ 19 người, trong đó trình 

độ đại học chiếm 100% tổng số lao động tại chi nhánh 

NHNo&PTNT huyện Ea H`leo. Có thể nhận thấy chất lượng nguồn 

nhân lực của ngân hàng rất tốt. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự 

phát triển bền vững của ngân hàng chi nhánh trong những năm vừa 

qua.  

2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea 

H`leo 

a. Tình hình huy động vốn 

Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn theo thành phần của 

NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 

đến năm 2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2011 2012 2013 2014 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ     

(%) 

Tiền gửi 

dân cư  

và 

TCKT 

214.050 95,49 224.600 94,91 236.320 94,00 251.280 93,19 
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Tiền gửi 

TCTD,  

TCTC 

10.100 4,51 12.050 5,09 15.080 6,00 18.350 6,81 

Tổng  

nguồn 

vốn 

224.150 100 236.650 100 251.400 100 269.630 100 

(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) 

Trong 4 năm từ 2011 đến năm 2014, vốn huy động trên địa 

bàn của ngân hàng chi nhánh có sự tăng đều qua từng năm, với tốc 

độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,35%/năm. Trong cơ cấu nguồn 

vốn huy động, tiền gửi từ dân cư và các tổ chức kinh tế chiếm tỷ 

trọng nguồn vốn cao nhất, trung bình khoảng 94,4%/năm, tốc độ tăng 

trưởng bình quân hàng năm 5,49.  

Bảng 2.3. Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn của 

NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 

đến năm 2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2011 2012 2013 2014 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

 tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

 tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Tổng  

nguồn 

vốn 

224.150 100 236.650 100 251.400 100 269.630 100 

Tiền gửi 

có kỳ 

hạn 

138.500 61,79 150.070 63,41 164.100 65,27 185.200 68,69 

Tiền gửi 

không 

kỳ hạn 

85.650 38,21 86.580 36,59 87.300 34,73 84.430 31,31 

(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) 
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Qua bảng 2.2 ta thấy, trong 4 năm qua tiền gửi có kỳ hạn luôn 

chiếm trung bình khoảng 64,79% tỷ trọng của tổng nguồn vốn huy 

động, còn tiền gửi không kỳ hạn chỉ chiếm khoảng 35,21%. Tuy 

những năm qua, kinh tế trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, 

giá cả các mặt hàng nông sản, nguyên vật liệu lên xuống thất thường 

do ảnh hưởng từ nền kinh tế trong nước và thế giới.  

b. Hoạt động cho vay 

Bảng 2.4. Dƣ nợ cho vay tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea 

H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2011 2012 2013 2014 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số  

tiền 

Tỷ lệ  

(%) 

Tổng 

dƣ nợ 

cho vay 

350.265 100 402.805 100 463.225 100 532.709 100 

Cho vay 

ngắn 

hạn 

247.245 70,59 283.797 70,46 325.245 70,21 373.794 70,17 

Cho vay 

trung và 

dài hạn 

103.020 29,41 119.008 29,54 137.980 29,79 158.915 29,83 

Nợ xấu 6.185   7.672   8.895   10.276   

Tỷ lệ nợ 

xấu(%) 
1,77   1,90   1,92   1,93   

(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) 

Theo đà phát triển của kinh tế địa phương, hoạt động cho vay 

của ngân hàng chi nhánh những năm qua cũng tăng trưởng không 

ngừng. Năm 2011, tổng dư nợ cho vay đạt 350.265 triệu đồng, sang 
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năm 2012 đạt 402.805 triệu đồng, tăng 52.540 triệu đồng. Năm 2013 

và năm 2014 tổng dư nợ cho vay vẫn liên tục tăng, đạt lần lượt là 

463.225 triệu đồng và 532.709 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng bình 

quân giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 là 15%/năm. Cơ cấu cho 

vay của chi nhánh chuyển dịch về hẳn về cho vay ngắn hạn, khi cho 

vay ngắn hạn chiếm tới hơn 70% tỷ trọng cho vay toàn ngân hàng chi 

nhánh. Còn tỷ trọng của vay trung và dài hạn chỉ chiếm gần 30%.  

c. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.5. Hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT VN, chi 

nhánh  

Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền 

Tổng Doanh thu 52.540 60.421 69.284 79.806 

Tổng Chi phí 41.820 47.201 52.960 59.421 

Lợi nhuận 10.720 13.220 16.324 20.385 

(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo) 

Kết quả hoạt động kinh doanh các năm qua nhìn chung tương 

đối khả quan, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014 lợi 

nhuận cũng ở mức cao nhất khi đạt 20.000 triệu đồng, tăng 4.061 

triệu đồng so với năm 2013, tăng 7.165 triệu đồng so với năm 2012 

và tăng 9.665 triệu đồng so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng bình 

quân hàng năm là gần 24%.  
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2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI 

HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI 

NHÁNH EA H`LEO 

2.2.1. Phân tích quy mô cho vay trung và dài hạn đối với 

doanh nghiệp 

a. Quy mô dư nợ cho vay trung và dài hạn 

Qua bảng số liệu 2.6 ta thấy,  xét về mặt giá trị thì tổng dư nợ 

cho vay nói chung và dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh 

nghiệp nói riêng đã tăng trưởng liên tục qua từng năm. Cụ thể: tốc độ 

tăng trưởng bình quân của tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh là 

15%/năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với 

doanh nghiệp là 30,39%/năm. Nhìn chung trong 4 năm từ năm 2011 

đến năm 2014, quy mô cho vay trung và dài hạn của NHNo&PTNT 

VN, chi nhánh Ea H`leo tuy không ngừng được tăng lên nhưng vẫn 

còn khá nhỏ bé và khiêm tốn so với quy mô cho vay toàn ngân hàng 

chi nhánh.  

b. Tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn 

Năm 2011 mức dư nợ cho vay trung hạn đạt 13.258 triệu 

đồng, chiếm 65,04% trong cơ cấu dư nợ cho vay trung và dài hạn đối 

với doanh nghiệp, trong khi đó dư nợ cho vay dài hạn chỉ chiếm 

34,96%. Sang năm 2012, 2013, và 2014 cho vay trung hạn đối với 

doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn, lần lượt đạt 69,58%, 

65,39% và 57,83% trong cơ cấu dư nợ cho vay trung và dài hạn đối 

với doanh nghiệp (Xem bảng 2.7). 

Qua bảng 2.8, ta thấy năm 2011 mức dư nợ cho vay trung và 

dài hạn đạt 20.384 triệu đồng, sang năm 2012 đạt mức 25.301 triệu 

đồng, tăng 4.917 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 24,12%. Năm 
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2013 mức dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 35.204 triệu đồng, sang 

năm 2014 tăng lên 9.821 triệu đồng, đạt mức 45.025 triệu đồng, tốc 

độ tăng trưởng là 27,90%.  

2.2.2. Phân tích đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện cơ 

cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp 

a. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo phương 

thức cho vay đối với doanh nghiệp 

Trong tổng dư nợ theo phương thức cho vay, dư nợ cho vay 

theo phương thức từng lần chiếm tỷ trọng tuyệt đối 100%. Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea 

H`leo chủ yếu cho vay theo phương thức từng lần.  

b. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo thời hạn 

tín dụng đối với doanh nghiệp 

Qua 4 năm từ 2011 đến 2014, cho vay trung và dài hạn đối với 

doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh trên địa bàn Ea H`leo chỉ 

chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp. 

Năm 2014 mức dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp 

đạt cao nhất khoảng 45.025 triệu đồng nhưng chỉ chiếm 14,71% 

trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh.  

c. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo loại hình 

doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

Qua bảng 2.11 ta thấy, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn đối với 

các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần  luôn chiếm 100% trong tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn 

đối với doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh. Mặc dù mức vay 

không nhiều nhưng có sự tăng đều qua từng năm. Cụ thể, năm 2011 

nhóm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay khoảng 20.384 triệu 

đồng nhưng sang năm 2013 con số này đạt khoảng 35.204 triệu đồng 
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và đến cuối năm 2014 là khoảng 45.025 triệu đồng. Tốc độ tăng 

trưởng bình quân hàng năm là 30,04%. 

d. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo thành 

phần kinh tế đối với doanh nghiệp 

Nhìn chung, dư nợ cho vay trung và dài hạn của ngân hàng chi 

nhánh tăng đều qua các năm nên kéo theo dư nợ của các ngành nghề 

cũng tăng trưởng theo. Trong đó tốc độ tăng trưởng trung bình của 

ngành xây dựng trong 4 năm vừa qua là 44,4%, tốc độ tăng trưởng 

trung bình của ngành nông nghiệp là 25,8% và tốc độ tăng trưởng 

của ngành công nghiệp khai thác mỏ là 5,6%.  

e. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo hình thức 

đảm bảo tiền vay đối với doanh nghiệp 

Qua bảng số liệu 2.13 ta thấy, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn 

đối với doanh nghiệp có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ 100% trong cơ 

cấu cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp. Ngân hàng 

không cho vay không có tài sản đảm bảo.  

2.2.3. Phân tích kết quả cho vay trung và dài hạn đối với 

doanh nghiệp 

Qua bảng số liệu 2.14 ta thấy, quy mô cho vay trung và dài 

hạn đối với doanh nghiệp cũng như số tiền thu lãi từ hoạt động cho 

vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ngày càng tăng. Tốc độ 

tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 34%.  

Xét trong cơ cấu tiền lãi thu được từ cho vay trung và dài hạn 

của ngân hàng chi nhánh, ta thấy tiền lãi từ cho vay trung và dài hạn 

đối với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng còn khá khiêm tốn và liên tục 

tăng theo từng năm, mức tỷ trọng trung bình khoảng 23,3%/năm. 

Còn xét trong cơ cấu tiền lãi thu được từ cho vay doanh nghiệp của 

ngân hàng chi nhánh, thì mức tỷ trọng trung bình từ cho vay trung và 
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dài hạn đối với doanh nghiệp là 13%/năm.  

2.2.4. Phân tích kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

trung và dài hạn đối với doanh nghiệp  

a. Thực trạng nợ xấu  

So với tổng dư nợ cho vay cho vay trung và dài hạn đối với 

doanh nghiệp thì tỷ lệ nợ xấu là khá thấp, khoảng 1,72% năm 2011, 

1,9% năm 2012, 1,95% năm 2013 và 1,94% năm 2014. Điều này thể 

hiện công tác kiểm soát rủi ro của ngân hàng được thực hiện rất tốt, 

tuy rằng mức dư nợ của ngân hàng những năm vừa qua không cao 

nhưng việc kiềm chế tỷ lệ nợ xấu dưới 2% là sự nỗ lực và cố gắng rất 

lớn trong công tác quản trị vốn và quản trị rủi ro của toàn thể Ban 

lãnh đạo và nhân viên ngân hàng.  

b. Thực trạng trích lập dự phòng rủi ro 

Qua bảng 2.17 ta thấy tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro có chiều 

hướng giảm dần qua từng năm. Cụ thể năm 2011 tỷ lệ trích lập dự 

phòng là 30,2%, năm 2012 là 28,54%, năm 2013 là 26,38%, năm 

2014 là 24%.  Năm 2011 tỷ lệ trích lập dự phòng cao như vậy là do 

các món nợ rơi vào nhóm 4 là chủ yếu, sang những năm còn lại tốc 

độ trích lập dự phòng giảm dần là do các món nợ rơi vào nhóm 3 là 

chủ yếu.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ 

DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 

CHI NHÁNH EA H`LEO 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

- Về hoạt động cho vay, tính đến năm 2014 tổng mức dư nợ 

cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp đạt 40.025 triệu đồng, 

tốc độ tăng trưởng cao. 
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- Số lượng doanh nghiệp vay vốn có xu hướng tăng theo từng 

năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 28,9%/năm.  

- Ngân hàng chi nhánh đã áp dụng linh hoạt các phương thức 

cho vay tuỳ vào từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. 

- Chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp 

khá tốt khi tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, dưới 2%/năm. 

 - Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay, ngân hàng chi 

nhánh đã sử dụng nhiều biện pháp quản trị rủi ro khá tốt và hiệu quả 

2.3.2. Những tồn tại 

- Dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp còn 

thấp, chỉ chiếm 7,04% tổng dư nợ cho vay và 23,72% tổng dư nợ cho 

vay trung và dài hạn toàn chi nhánh.  

- Trong phương thức cho vay theo loại hình doanh nghiệp 

ngân hàng chi nhánh chỉ tập trung cho vay đối tượng DNNQD, chưa 

chú trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó ngân hàng 

chi nhánh mới chỉ cho vay trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp 

khai thác mỏ, còn các lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ chưa 

có. 

- Ngân hàng chi nhánh cho vay trung và dài hạn chủ yếu áp 

dụng phương thức cho vay từng lần và cho vay bằng tài sản có đảm 

bảo.  

- Ngân hàng chi nhánh chưa thực sự chăm sóc chu đáo cũng 

như quan tâm tới các khách hàng mới. Với các khách hàng mới, chưa 

có chính sách marketing phù hợp để đưa sản phẩm đến với khách 

hàng hiệu quả. 

2.3.3. Nguyên nhân 

a. Nguyên nhân bên trong ngân hàng 

- Chính sách tín dụng: Chưa thật sự phù hợp, còn thiên về cho 
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vay ngắn hạn, ít cho vay trung và dài hạn 

-  Quy trình cấp tín dụng: Còn nhiều thủ tục rườm rà, cần rút 

ngắn được thời gian cấp vốn cho doanh nghiệp 

- Tình hình huy động vốn: Nhìn chung còn khá thấp, cần phải 

huy động vốn nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu cho vay doanh 

nghiệp 

-  Năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng: Năng 

lực cán bộ là khá tốt nhưng cần phải thường xuyên trau dồi kiến 

thức, nâng cao trình độ chuyên môn bản thân 

b. Nguyên nhân bên ngoài ngân hàng 

- Các yếu tố kinh tế xã hội: Kinh tế thị trường bất ổn làm cho 

kinh tế trên địa bàn Ea H`leo cũng bất ổn, ảnh hưởng tới doanh 

nghiệp và ngân hàng trên địa bàn huyện. 

- Nhu cầu vay vốn của khách hàng: Khách hàng chủ yếu vay 

ngắn hạn để đầu tư cà phê, hồ tiêu, cao su, ít vay trung và dài hạn. 

-  Sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác trên địa bàn: Các 

ngân hàng cạnh tranh nhau rất quyết liệt làm thị phần doanh nghiệp 

của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam ít đi. 

-  Năng lực quản lý và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp: 

Nhìn chung là khá tốt nhưng doanh nghiệp vẫn để xảy ra tình trạng 

nợ xấu ở ngân hàng. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI 

NHÁNH EA H`LEO 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hƣớng phát triển chung 

- Vị trí địa lý và địa bàn hoạt động 

Ea H`leo là huyện cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Đăk Lăk. Phía 

Bắc giáp tỉnh Gia Lai có lợi thế về vị trí địa lý, các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, 

dịch vụ, du lịch. Mặt khác Ea H`leo là huyện thích hợp trồng các loại 

cây công nghiệp có giá trị cao như hồ tiêu, cà phê, cao su.  

3.1.2. Định hƣớng cho vay trung và dài hạn đối với doanh 

nghiệp 

Ban lãnh đạo ngân hàng chi nhánh phải có chính sách định 

hướng rõ ràng, cụ thể như sau: 

- Xây dựng các chính sách cho vay, lãi suất linh hoạt phù hợp.  

- Tăng dần tỷ trọng cho vay đối với các ngành nghề đang có 

thế mạnh ở địa phương như xây dựng, nông nghiệp và công nghiệp 

khai thác mỏ 

- Chủ động tìm hiểu và tiếp cận khách hàng, chăm sóc tốt 

những khách hàng truyền thống và tìm thêm những khách hàng mới. 

- Đa dạng hóa các loại hình cho vay sao cho phù hợp và tạo 

thuận tiện cho việc vay vốn và sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công nghệ 

hiện đại của ngân hàng như SMS banking (thanh toán giao dịch qua 

điện thoại), I banking (thanh toán giao dịch qua mạng internet). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Lai
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- Phát triển mạng lưới phòng giao dịch tại các khu vực tiềm 

năng, thuận lợi về giao thông, nơi tập trung đông các doanh nghiệp. 

- Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho 

cán bộ tín dụng, nhân viên ngân hàng, thường xuyên cập nhật những 

thông tin, quy trình cho vay mới nhất để phục vụ cho công tác cho 

vay.  

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI 

HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI 

NHÁNH EA H`LEO 

3.2.1. Tăng cƣờng nguồn vốn huy động tạo điều kiện mở 

rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp 

- Điều chỉnh lãi suất huy động vốn cho phù hợp với lãi suất 

của các ngân hàng khác trên địa bàn để tạo ra lợi thế cạnh tranh, thu 

hút khách hàng tới gửi tiền vào ngân hàng chi nhánh. Đông thời đa 

dạng hóa các loại tiền gửi. 

3.2.2. Xây dựng chính sách cho vay trung và dài hạn cụ thể 

đối với khách hàng doanh nghiệp 

- Đa dạng hóa thời hạn vay vốn và đa dạng hóa phương thức 

cho vay, không ngừng tìm kiếm khách hàng mới để tăng dư nợ cho 

vay. 

3.2.3. Tăng cƣờng chính sách chăm sóc khách hàng và hoạt 

động chăm sóc khách hàng một cách thích hợp và hiệu quả nhất 

- Tăng cường chăm sóc khách hàng trước và sau khi vay như 

tặng quà các dịp lễ, ngày thành lập sinh nhật, mời đi du lịch… 
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3.2.4. Tƣ vấn cho doanh nghiệp về phƣơng hƣớng sản xuất 

kinh doanh và thƣờng xuyên gần gũi hỗ trợ doanh nghiệp 

- Ngân hàng dựa vào lợi thế tiếp cận được nhiều nguồn thông 

tin trên thị trường của mình để tư vấn cho khách hàng những phương 

hướng sản xuất kinh doanh hợp lý và hữu ích. 

3.2.5. Tăng cƣờng hoạt động cho vay không có tài sản đảm 

bảo để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn  

- Việc cho vay không có tài sản đảm bảo giúp ngân hàng tăng 

được dư nợ, doanh số cho vay, đồng thời giúp doanh nghiệp có vốn 

để hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế địa phương. 

3.2.6. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát các khoản 

vay 

- Để các khoản cho vay thực sự có hiệu quả, có ý nghĩa thì các 

khoản vay phải thu hồi được. Muốn vậy cán bộ tín dụng phải thường 

xuyên kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. 

3.2.7. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng 

- Chi nhánh cần có kế hoạch đào tạo cụ thể trong mỗi năm để 

nâng cao trình độ, chuyên môn cho nhân viên ngân hàng, điều này 

giúp ngân hàng có thể phát triển tốt hơn. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 

- Tăng cường cải cách, ban hành những văn bản, thông tư quy 

định về các vấn đề liên quan đến ngân hàng cụ thể hơn nữa. Đồng 

thời rà soát bãi bỏ những thông tư, quy định chồng chéo, thiếu đồng 

bộ, không phù hợp với thực tế. 

- Ngân hàng nhà nước cần phải tiêu chuẩn hóa các tiêu thức 

đánh giá chất lượng tín dụng, xây dựng chính sách lãi suất phù hợp với 

từng ngành một cách linh hoạt, mềm dẻo.  



23 

 

3.3.2. Đối với ngân hàng Hội sở Trung ƣơng 

- Tăng cường công tác thông tin cho các ngân hàng chi nhánh 

trong cùng hệ thống ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn 

Việt Nam, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật hiện đại cho các chi 

nhánh. 

- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam 

nên có nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy trình cho vay 

trung và dài hạn. Đặc biệt là văn bản hướng dẫn cho vay trung và dài 

hạn đối với các doanh nghiệp. Đồng thời nên có chính sách tuyển 

chọn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và có chính sách khen thưởng 

rõ rang. 

3.3.3. Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`Leo 

- Ngân hàng chi nhánh nên có các chính sách khuyến khích 

hoạt động cho vay trung và dài hạn để nó chiếm một tỷ trọng cao hơn 

trong cơ cấu cho vay của chi nhánh. 

- Ngân hàng nên có những chính sách ưu đãi hơn nữa đối với 

khách hàng mục tiêu. Vì đây là nhóm khách hàng đem lại nhiều doanh 

thu cũng như lợi nhuận nhất cho ngân hàng. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Sau khi đất nước đổi mới, nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ 

mô hình tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định 

hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong sự định hướng ấy, doanh nghiệp 

đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước. Những năm vừa qua, Đảng và Chính Phủ đã tạo 

nhiều điều kiện để cho doanh nghiệp có thể phát triển cả chất và 

lượng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai lại gặp không ít khó 

khăn, vướng mắc. Một trong những khó khăn lớn nhất của doanh 

nghiệp đó là tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thương mại, đặc biệt 

là vốn trung và dài hạn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 

tình trạng thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, gây kìm hãm sự phát 

triển của doanh nghiệp. Vì vậy, Đảng và Chính phủ cần có những 

biện pháp tích cực hơn nữa để giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận 

được nguồn vốn của ngân hàng đồng thời khuyến khích ngân hàng 

cho doanh nghiệp vay vốn. Với mong muốn Ngân hàng chi nhánh có 

thể mở rộng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trên địa 

bàn, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của ngân hàng và nền 

kinh tế địa phương. Luận văn đã đi sâu tìm hiểu về những đặc thù 

của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ea H`leo, tình hình cho vay vốn 

trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc 

đang gặp phải giữa ngân hàng và doanh nghiệp đồng thời đánh giá 

những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động cho vay trung và dài 

hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng. Trên cơ sở đó, đề ra một số 

giải pháp và một số kiến nghị nhằm giúp cho hoạt động cho vay 

trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh đạt 

được kết quả tốt. 


