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Chƣơng 1 

GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

Sau một năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển 

động tích cực để từng bước đáp ứng yêu cầu cam kết khi gia nhập WTO và đến bây 

giờ không chỉ ngành Ngân hàng mà tất cả các ngành kinh tế liên quan ở nước ta đều 

nhận thức được rõ những thuận lợi và những khó khăn thách thức và cả những giải 

pháp để đối mặt với những khó khăn thách thức nhằm đứng vững trong cạnh tranh 

và hội nhập.  

Cùng với nhịp độ phát triển và đổi mới không ngừng của hệ thống Ngân 

hàng ở nước ta như hiện nay thì các Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã không 

ngừng đổi mới để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt với 

phương châm “Nhanh chóng - Hiệu quả - Chính xác”. Để đạt được mục tiêu đó 

trong hoạt động Ngân hàng đã không ngừng quản trị tốt toàn bộ hoạt kinh doanh đặc 

biệt là hoat động tín dụng của mình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược chung là 

“mang phồn vinh đến với khách hàng” của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam. 

Hoạt động tín dụng là một hoạt động chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh 

tế, đây là một trong những hoạt động rất nhạy cảm đối với sự biến động của thị 

trường, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố của thị trường như: lạm phát, giá cả thị 

trường, GDP, lãi suất,… Bởi vì, bất cứ yếu tố nào biến động cũng sẽ ảnh hưởng đến 

lãi suất huy động và cho vay của Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng phải theo dõi, phân 

tích đánh giá tình hình tín dụng một cách thường xuyên để có thể điều chỉnh lãi suất 

một cách linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. 

Với các lý do nêu trên nên đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng” là 

cần thiết để thực hiện để từ đó có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của tín dụng 

Ngân hàng. 
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1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 

1.2.1 Mục tiêu chung: 

Đề tài tập trung phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng, nhất là đi 

sâu vào nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tình hình dư nợ và 

nợ xấu của Ngân hàng để thấy được mặt mạnh, mặt yếu trong hoạt động tín dụng 

của Ngân hàng. Từ đó, đề ra những biện pháp khắc phục và phòng ngừa thích hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng. 

2.1.2 Mục tiêu cụ thể: 

- Phân tích tình hình vốn huy dộng, doanh số cho vay, dư nợ và nợ xấu 

trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong ba năm 2005, 2006, 2007. 

- Tìm hiểu mặt mạnh mặt yếu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng từ 

đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho Ngân hàng. 

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 

Không gian: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 

tỉnh Sóc Trăng 

Thời gian: ba năm 2005, 2006, 2007 

Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 
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Chƣơng 2: 

PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN. 

2.1.1 Khái niệm tín dụng: 

Tín dụng là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định 

dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ trong một thời hạn nhất định từ người sở hữu sang 

người sử dụng và khi đến hạn người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu với một 

lượng giá trị lớn hơn. Khoản giá trị dôi ra này được gọi là lợi tức tín dụng. 

Khái niệm tín dụng được thể hiện qua sơ đồ. 

Vốn (1) 

 

                        Người cho vay                                   Người đi vay 

Vốn + lãi (2) 

Sơ đồ 1: QUY TRÌNH TÍN DỤNG 

Từ khái niệm trên, tín dụng thể hiện 3 mặt cơ bản: 

- Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang 

người khác. 

- Sự chuyển giao này mang tính chất tạm thời 

- Khi hoàn trả lại giá trị đã chuyển giao phải bao gồm cả vốn gốc lẫn lãi. 

2.1.2 Bản chất tín dụng: 

Nền kinh tế hàng hoá phát triển ngày càng cao thì nhu cầu về vốn ngày 

càng lớn mà tự bản thân các chủ thể lại không thể tự tìm được nguồn vốn thiếu hụt 

cho mình. Bên cạnh đó lại có những người có rất nhiều vốn hoặc có vốn dư thừa mà 

chưa biết cách sử dụng. Trong điều kiện đó tín dụng đã ra đời như một tất yếu khách 

quan của nền kinh tế nhằm điều hòa nguồn vốn tạm thời đáp ứng nhu cầu trong xã 

hội. 
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Tín dụng là mối quan hệ kinh tế giữa người đi vay và người cho vay, giữa 

họ có mối quan hệ với nhau thông qua quá trình vận động giá trị vốn. Tín dụng được 

biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật. Quá trình vận động đó được biểu hiện 

qua các giai đoạn sau: 

 Thứ nhất là phân phối tín dụng dưới hình thức cho vay. Ở giai đoạn 

này vốn tiền tệ hay giá trị vật tư hàng hóa được chuyển từ người đi vay sang người 

cho vay, đây là đặc điểm cơ bản khác với sự mua bán hàng hoá thông thường. 

 Thứ hai là sử dụng vốn tín dụng trong quá trình sản xuất. Sau khi nhận 

được vốn tín dụng người đi vay được sử dụng giá trị đó để thoã mãn nhu cầu về vốn 

nhất định. Tuy nhiên người đi vay không có quyền sở hữu giá trị đó mà chỉ sử dụng 

tạm thời trong một thời gian nhất định. 

 Thứ ba là sự hoán trả tín dụng. Đây là sự kết thúc một vòng tuần hoàn 

của vốn tín dụng. Sau khi vốn tín dụng đã hoàn thành một chu kỳ sản xuất để trở về 

hình thái tiền tệ thì người đi vay trả lại cho người cho vay cả gốc và lãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng tín dụng 

Sơ đồ 2: QUY TRÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 

(1) 

(2) 

(3) 
Giải ngân 

Thương lượng 

Thanh toán 

Trả đủ nợ gốc, lãi 

Nhu cầu 

khách hàng 
Thẩm định 

Thủ tục hồ sơ Phê duyệt 

Quản lý 

tín dụng 

Không trả đủ nợ gốc, lãi 

Xác định TT & 

các TT mục tiêu 
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Trong đó: 

(1): Đề xuất tín dụng 

(2): Làm thủ tục và hồ sơ giải ngân 

(3): Quản lý danh mục thu nợ và gốc đúng hạn, nếu có dấu hiệu bất 

thường thì sẽ đưa ra cách xử lý. 

2.1.3 Lãi suất tín dụng: 

Lãi suất tín dụng là tỷ lệ phần trăm giữa số lợi tức thu được trong kỳ so 

với vốn cho vay phát ra trong một thời kỳ nhất định. Thông thường lãi suất tính theo 

năm, quí, tháng. 

Về bản chất, lợi tức là một phần lợi nhuận được sáng tạo ra trong quá 

trình sản xuất vật chất mà người đi vay phải trả cho người cho vay theo mức đã sử 

dụng vào quá trình sản xuất. Lợi tức là một phần của lợi nhuận được biểu hiện bên 

ngoài như “giá cả của tiền tệ”.  

2.1.4 Phân loại tín dụng: 

a. Căn cứ vào thời hạn tín dụng. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh, dich vụ đời sống và các 

dự án đầu tư phát triển, NHNO & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng xem xét cho 

khách hàng vay theo các thể loại: 

- Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. 

Đây là khoản vay để bổ sung thiếu hụt vốn tạm thời như mua sắm nguyên vật liệu, 

vật tư phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. 

- Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng 

đến 60 tháng. Khoản vay này thường được sử dụng để mua sắm trang thiết bị phục 

vụ sản xuất. 

- Cho vay dài hạn các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở 

lên. Được sử dụng để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ bản, các trương trình có quy mô 

lớn. 

b. Căn cứ vào đối tƣợng tín dụng 

- Tín dụng vốn lưu động là loại tín dụng được cung cấp nhằm hình thành 

vốn lưu động của doanh nghiệp. 
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- Tín dụng vốn cố định là loại tín dụng được cung cấp để hình thành vốn 

cố định của doanh nghiệp. 

c. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 

- Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá là loại tín dụng cấp vốn cho 

các doanh nghiệp, cá nhân để tiến hành sản xuất kinh doanh. 

- Tín dụng tiêu dùng là loại tín dụng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân. 

d. Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng 

- Tín dụng thương mại là loại tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu 

hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hoá. 

- Tín dụng Ngân hàng là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa các tổ 

chức tín dụng với các doanh nghiệp và các cá nhân. 

- Tín dụng nhà nước là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa nhà nước 

với nhân dân và các tổ chức tín dụng khác trong đó nhà nước chủ động vay vốn để 

tăng nguồn thu cho ngân sách. 

e. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với Ngân hàng 

- Tín dụng có đảm bảo là một phương tiện tạo cho chủ Ngân hàng có một 

sự đảm bảo rằng sẽ có một nguồn vốn khác hay bảo chi nếu công việc cho vay bị 

phá sản. 

- Tín dụng không có đảm bảo là loại tín dụng mà khi Ngân hàng quyết 

định cho vay chủ yếu dựa vào uy tín và tình hình tài chính của người vay mà không 

cần tài sản thế chấp. 

2.1.5 Các phương thức tín dụng: 

Trên cở sở nhu cầu của khách hàng và khả năng kiểm tra, giám sát của 

Ngân hàng, NHNO & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thỏa thuận với khách hàng 

vay về việc lựa chọn các phưong thức cho vay sau đây: 

 Cho vay từng lần:  

Phương thức cho vay từng lần áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay 

vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và NHNo nơi cho vay lập thủ tục vay 

vốn theo quy định và ký hợp đồng tín dụng. 
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 Cho vay theo hạn mức tín dụng:  

Phương thức cho vay này áp dụng với khách hàng vay ngắn hạn có nhu 

cầu thường xuyên, kinh doanh ổn định. 

 Cho vay theo dự án đầu tƣ:  

NHNo khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống. 

 Cho vay hợp vốn: 

Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy chế đồng tài trợ của tổ chức tín 

dụng do thống đốc NHNN ban hành, văn bản hướng dẫn của Tổng giám đốc NHNo 

Việt Nam và các thỏa thuận giữa các tổ chức tham gia đồng tài trợ. 

 Cho vay trả góp: 

Khách hàng vay vốn với thỏa thuận sẽ hoàn trả gốc và lãi thành nhiều kỳ 

trong thời hạn cho vay. 

 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: 

NHNO nơi cho vay chấp hành cho khách hàng được sử dụng số vốn vay 

trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền 

mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của NHNO. Khi cho 

vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, NHNo nơi cho vay và khách hàng phải tuân 

theo các quy định của Chính phủ và NHNN Việt Nam và hướng dẫn NHNo Việt 

Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 

 Cho vay theo hạn mức thấu chi: 

Là việc cho vay mà NHNO Việt Nam thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận 

cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù 

hợp với các qui định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về 

hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 Các phƣơng thức cho vay khác: thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của 

Tổng giám đốc NHNo Việt Nam khi Chủ tịch HĐQT chấp nhận. 

2.1.6 Vai trò của tín dụng: 

Nói đến vai trò của tín dụng, nghĩa là nói đến sự tác động của tín dụng đối 

với nền kinh tế và xã hội. Vai trò của tín dụng bao gồm 2 mặt: 
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a. Xét về mặt tích cực, tín dụng có vai trò to lớn sau: 

 Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển: 

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, để duy trì sự hoạt động liên tục 

đòi hỏi vốn của xí nghiệp phải đồng thời tồn tại ở 3 giai đoạn: dự trữ, sản xuất và 

lưu thông, nên hiện tượng thừa và thiếu vốn tam thời luôn xảy ra tại các doanh 

nghiệp. Từ đó tín dụng đã góp phần điều tiết nguồn vốn tạo điều kiện cho quá trình 

sản xuất – kinh doanh không bị gián đoạn. 

Với mục tiêu mở rộng sản suất đối với từng doanh nghiệp, thì yêu cầu về 

nguồn vốn là một trong những mối quan tâm hàng đầu được đặt ra. Bởi lẻ, để đẩy 

mạnh tiến độ phát triển sản xuất không chỉ trông chờ vào vốn tự có mà doanh 

nghiệp cần phải cần tới các nguồn khác trong xã hội. Từ đó, tín dụng làm chức năng 

tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển. 

Như vậy, vừa giúp cho doanh nghiệp rút ngắn được thời gian tích lũy vốn, nhanh 

chóng cho đầu tư mở rộng sản xuất, vừa góp phần đẩy nhanh tốc độ tập trung vốn và 

tích lũy vốn cho nền kinh tế. 

Trong điều kiện hiện nay cùng với sự phân phối và hợp tác quốc tế ngày 

một sâu rộng thì quá trình điều tiết vốn không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia 

mà hình thành các quan hệ quốc tế. 

 Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả. 

Trong khi thực hiện chức năng thứ nhất, là tập trung và phân phối lại vốn 

tiền tệ, tín dụng đã góp phần làm giảm khối lượng tiền tệ lưu hành trong nền kinh tế, 

đặt biệt là về mặt tiền tệ lưu hành trong các tầng lớp dân cư, làm giảm áp lực về lạm 

phát, do vậy góp phần ổn định tiền tệ. Mặt khác, do cung cấp vốn tín dụng cho nền 

kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

làm cho sản xuất ngày càng phát triển, sản phẩm hàng hóa dịch vụ làm ra ngày càng 

nhiều, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Chính nhờ đó mà tín dụng góp 

phần làm ổn định thị trường giá cả trong nước. 

 Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, và ổn 

định trật tự xã hội. 

Một mặt, tín dụng góp phần làm thúc đẩy nền kinh tế phát triển, sản xuất 

hàng hóa và dịch vụ ngày càng gia tăng, có thể thỏa mãn nhu cầu đời sống của 

người lao động. Mặt khác, do tín dụng cung ứng đã tạo ra khả năng trong việc khai 
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thác các tiềm năng sẵn có trong xã hội về tài nguyên thiên nhiên, về lao động, đất, 

rừng, đó là tiềm năng quan trọng để ổn định trật tự và an toàn xã hội. 

Cuối cùng có thể nói, tín dụng còn có vai trò quan trọng để mở rộng và 

phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế, làm cho 

đất nước có điều kiện xích lại gần nhau hơn và cùng nhau phát triển. 

b. Mặt tiêu cực của tín dụng. 

Nếu để tín dụng phát triển tràn lan, không kiểm soát thì chẳng những 

không những không thu hồi được vốn gây ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng 

mà còn gây lạm phát có thể gia tăng ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã 

hội. 

2.1.7  Chức năng của tín dụng: 

Trong nền kinh tế hàng hóa, tín dụng thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 

a. Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hoàn trả. 

Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ là hai quá trình thống nhất trong sự 

vận hành của hệ thống tín dụng. Ở đây, sự có mặt của tín dụng được xem như chiếc 

cầu nối giữa các nguồn cung - cầu về vốn tiền tệ. 

Thông qua chức năng này, tín dụng đã trực tiếp tham gia điều tiết các 

nguồn vốn tạm thời thừa từ các cá nhân, các tổ chức kinh tế để bổ sung kịp thời cho 

những doanh nghiệp, nhà nước hay các cá nhân đang gặp thiếu hụt về vốn. Hay nói 

cách khác: ở khâu tập trung, tín dụng là nơi tập hợp những nguồn vốn tạm thời nhàn 

rỗi trong xã hội, còn ở khâu phân phối lại vốn tiền tệ - tín dụng là nơi đáp ứng nhu 

cầu vốn cho doanh nghiệp, các cá nhân và cho cả ngân sách. 

b. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lƣu thông cho xã hội. 

Nhờ hoạt động tín dụng mà có thể phát huy chức năng tiết kiệm tiền mặt 

và chi phí lưu thông cho xã hội, điều này thể hiện qua các mặt sau: 

- Hoạt động tín dụng, trước hết tạo điều kiện cho sự ra đời của các công 

cụ lưu thông tín dụng như: thương phiếu, kỳ phiếu Ngân hàng, các loại séc, các 

phương tiện thanh toán hiện đại như: thẻ tín dụng, thẻ thanh toán cho phép thay thế 

một số lượng lớn tiền mặt lưu hành (kể cả tiền đúc bằng kim loại quý như trước đây 

và tiền giấy như hiện nay) nhờ đó làm giảm bớt các chi phí có liên quan như: in tiền, 

đúc tiền, vận chuyển và bảo quản tiền. 
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- Với sự hoạt động của tín dụng, đặc biệt là tín dụng Ngân hàng, đã mở ra 

một khả năng lớn trong việc mở tài khoản và giao dịch thanh toán thông qua Ngân 

hàng dưới các hình thức chuyển khoản và bù trừ cho nhau. Cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ của tín dụng thì hệ thống thanh toán qua Ngân hàng ngày càng được mở 

rộng, cho phép giải quyết nhanh chóng các mối quan hệ kinh tế vừa thúc đẩy quá 

trình ấy, tạo điều kiện cho nền kinh tế - xã hội phát triển. 

- Nhờ hoạt động của tín dụng mà các nguồn vốn đang nằm trong xã hội 

được huy động để sử dụng cho các nhu cầu của sản xuất và lưu thông hàng hóa sẽ 

có tác dụng tăng tốc độ chu chuyển vốn trong phạm vi toàn xã hội. 

c. Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế. 

Chức năng này được phát huy tác dụng phụ thuộc vào sự phát triển của 

hai chức năng trên. Thông qua quá trình tập trung và phân phối lại vốn, tín dụng góp 

phần phản ánh được mức độ phát triển kinh tế về các mặt như: khối lượng tiền tệ 

nhàn rỗi trong xã hội, nhu cầu vốn trong từng thời kỳ từ đó giúp chúng ta có cái nhìn 

tổng quát về những quan hệ cân đối lớn trong nền kinh tế, đặc biệt là quan hệ giữa 

tích lũy và tiêu dùng. 

Đặc biệt trong hoạt động cho vay của Ngân hàng, để góp phần đảm bảo 

an toàn về vốn, Ngân hàng luôn thực hiện quá trình kiểm tra tình hình tài chính của 

các đơn vị nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm chế độ quản lý kinh 

tế của nhà nước. Bên cạnh đó trên cơ sở thực hiện nguyên tắc cho vay có hoàn trả, 

tín dụng Ngân hàng còn phản ánh kịp thời tình hình quản lý và sử dụng vốn của các 

đơn vị có hiệu quả hay không. Ngoài ra, thông qua việc tổ chức công tác thanh toán 

không dùng tiền mặt còn tạo điều kiện để Ngân hàng tăng cường vai trò kiểm soát 

bằng đồng tiền các đơn vị kinh tế, vì mọi quá trình hình thành và sử dụng vốn của 

các doanh nghiệp đều được phản ánh và lưu giữ qua số liệu trên tài khoản tiền gửi. 

Từ đó, Ngân hàng có cái nhìn tương đối tổng quát về cấu trúc tài chính của các đơn 

vị. 

Như vậy, với chức năng phản ánh và kiển soát các hoạt động kinh tế sẽ 

góp phần giải quyết tình trạng mất cân đối cục bộ của nền kinh tế với những giải 

pháp khắc phụ kịp thời, từ đó phát huy vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của nền 

kinh tế. Điều này, cũng có nghĩa là tín dụng được vận dụng như một trong những 

đòn bẩy kích thích kinh tế không thể thiếu trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế - 

tài chính, kiểm soát và thúc đẩy các hoạt động kinh tế quốc dân. 
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2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, tổng hợp, phân tích, đánh 

giá các số liệu được cung cấp từ các báo cáo hàng năm từ phòng tín dụng, đồng thời 

dùng phương pháp so sánh số tương đối và tuyệt đối, kết hợp với những kiến thức 

đã học để thấy được hiệu quả trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Cụ thể như 

sau: 

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: 

Thu thập số liệu thứ cấp từ phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

Thu thập số liệu thứ cấp từ các nguồn thông tin đại chúng như: báo chí, 

tạp chí Ngân hàng, Internet… 

2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu: (Yi-1: lượng năm i-1, Yi: lượng năm i) 

Phương pháp so sánh tuyệt đối để thấy được lượng tăng giảm tuyệt đối 

giữa hai thời kỳ liên tiếp nhau (Yi-1, Yi). 

 Phương pháp so sánh tương đối (%, lần): cho thấy kết quả so sánh giữa 

hai mức độ của cùng một chỉ tiêu ở hai thời kỳ, thời điểm khác nhau [(Yi – Yi-1)/Yi-

1]. Và dùng một số chỉ số tài chính sau để phân tích hiệu quả tín dụng: 

a. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn:  

 

 

 

Tỷ số này nhằm đánh giá khả năng huy động vốn của Ngân hàng, tỷ số 

này càng cao thì khả năng chủ động của Ngân hàng càng lớn 

b. Tổng dƣ nợ trên tổng nguồn vốn: 

 

 

 

 

VHĐ/TNV 

Tổng nguồn vốn 

Vốn huy động 

* 100% 

TDN/TNV = 

Tổng nguồn vốn 

Tổng dƣ nợ 
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Đây là chỉ số tính toán khả năng sử dụng vốn cho vay trên tổng nguồn 

vốn. Chỉ số cho thấy trung bình một đồng vốn Ngân hàng đã cho vay được bao 

nhiêu đồng. Chỉ số này càng cao thì chứng tỏ khả năng cho vay của Ngân hàng càng 

tốt, nhưng nếu cao quá thì sẽ tiềm ẩn rủi ro mất khả năng thanh toán. Nếu chỉ số này 

thấp chứng tỏ Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu quả, bởi vì còn rất nhiều khoản 

tồn động không sinh lãi. Ngoài ra chỉ số này còn xác định quy mô Ngân hàng. 

c. Dƣ nợ trên vốn huy động.  

 

 

 

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay 

vốn. Thông thường khi nguồn vốn huy động ở Ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp so với 

tổng nguồn vốn sử dụng thì dư nợ thường gấp nhiều lần so với vốn huy động. Nếu 

Ngân hàng sử dụng vốn cho vay phần lớn từ nguồn vốn cấp trên thì không hiệu quả 

bằng việc sử dụng nguồn vốn huy động được. Do vậy, tỷ lệ này càng gần 1 thì càng 

tốt cho hoạt động Ngân hàng, khi đó Ngân hàng sử dụng một cách có hiệu quả đồng 

vốn huy động được. 

d. Dƣ nợ ngắn (trung, dài) hạn trên tổng dƣ nợ. 

 

 

 

             

Chỉ tiêu này cho thấy cơ cấu tín dụng của Ngân hàng theo thời gian. Dựa 

vào chỉ số này để Ngân hàng điều chỉnh lại cơ cấu cho vay theo từng thời hạn cho 

hợp lý hơn trong từng giai đoạn và từng điều kiện hiện có của mình. 

e. Nợ xấu trên tổng dƣ nợ.  

 

 

 

 

VHĐ/TNV = 

Tổng dƣ nợ 

Dƣ nợ theo thời hạn 

DN/VHĐ = 

Vốn huy động 

Dƣ nợ 

NX/TDN = 

Tổng dƣ nợ 

Nợ xấu 

* 100% 
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Chỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng. 

Những Ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân 

hàng này cao. 

f. Hệ số thu nợ.  

 

 

 

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả thu nợ của Ngân hàng hay khả năng trả nợ 

vay của khách hàng, cho biết số tiền mà Ngân hàng thu được trong một thời kỳ kinh 

doanh nhất định từ một đồng doanh số cho vay. Hệ số thu nợ càng lớn thì càng được 

đánh giá tốt, cho thấy công tác thu hồi vốn của Ngân hàng càng hiệu quả và ngược 

lại. 

g. Vốn huy dộng theo kỳ hạn trên tổng vốn huy động. 

 

VHĐ (KKH hay có KH)/VHĐ = 

 

Chỉ số này sẽ cho thấy được khả năng cho vay của Ngân hàng là tốt hay 

xấu. hệ số vốn huy động có thời hạn dài trên tổng vốn huy động càng lớn càng tốt, 

như thế ngân hàng sẽ chủ động hơn trong công tác cho vay của mình. 

h. Vòng quay vốn tín dụng. 

    

 

  

Với Dư nợ bình quân năm n = (dư nợ đầu năm n + dư nợ cuối năm n)/2. 

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi 

nợ vay nhanh hay chậm, vòng vay vốn tín dụng càng lớn càng tốt, nó cho thấy hiệu 

quả của việc luân chuyển vốn, vốn không bị ứ đọng hay vòng vay vốn nhanh. 

100% Hệ số thu nợ = 

Doanh số cho vay 

Doanh số thu nợ 

* 

Vòng quay vốn tín dụng  = 

Dƣ nợ bình quân 

Doanh số thu nợ 

Tổng vốn huy động 

VHĐ theo kỳ hạn 

Tổng vốn huy động 

VHĐ theo kỳ hạn 

*

% 

100% 
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Chƣơng 3: 

GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH  

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH. 

 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt 

Nam: 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam được thành 

lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 

Chính phủ) về việc thành lập các Ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng 

Phát triển Nông nghiệp (NHPTNO) Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn. 

Từ tháng 3/1988: các chi nhánh tỉnh, huyện lần lượt chuyển từ Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN) về NHNO & PTNT Việt Nam. Đến tháng 7/1988, Trung tâm 

điều hành NHPTNO Việt Nam được hình thành để điều hành hoạt động của toàn hệ 

thống. 

Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng Chính 

Phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông thôn (NHNT) Việt Nam 

thay thế NHPTNO Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp (NHNO) là Ngân hàng đa 

năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, 

hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước 

pháp luật. 

Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc 

NHNN Việt Nam ký quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên NHNO Việt Nam thành 

NHNO & PTNT Việt Nam. 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hoạt động theo mô hình 

Tổng công ty 90, là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các 

tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của NHNN Việt Nam. Với tên gọi mới, 



15 

ngoài chức năng của một Ngân hàng thương mại, NHNO & PTNT được xác định 

thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối với khu vực nông nghiệp, thủy hải sản góp phần 

thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông 

thôn. 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam là NHTM lớn 

nhất Việt Nam với tổng nguồn vốn huy động lớn nhất: 132.000 tỷ đồng, chiếm 37% 

tổng nguồn vốn huy động của toàn bộ hệ thống Ngân hàng Việt Nam; Tổng dư nợ 

lớn nhất: trên 118.000 tỷ đồng; có số lượng khách hàng lớn nhất: hơn 10 triệu khách 

hàng thuộc các thành phần kinh tế; có mạng lưới phục vụ rộng lớn nhất gồm trên 

1.800 chi nhánh trên toàn quốc với 28.000 cán bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại, 

cung cấp những sản phẩn, dịch vụ Ngân hàng hoàn hảo. Đến nay tổng số Dự án 

nước ngoài mà NHNO & PTNT Việt Nam tiếp nhận và chuyển khai là trên 68 dự án 

với tổng số vốn 2.486 triệu USD, trong đó giải ngân qua NHNO là 1,5 tỷ USD, hiên 

nay NHNO & PTNT Việt Nam đã có quan hệ đại lý với trên 851 Ngân hàng và có tổ 

chức tài chính quốc tế ở 110 quốc gia và vùng lảnh thổ. Doanh số thanh toán hàng 

xuất nhập khẩu tăng 36%. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 8,1 tỷ USD, tăng 44,6%.  

Đến cuối 2001, NHNo có  2.275 tỷ VNĐ vốn tự có (theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, đến 7/02 vốn tự có là 3.775 tỷ VNĐ và đến tháng 1/2004 là 

5.865 tỷ VNĐ); trên 70 ngàn tỷ VNĐ tổng tài sản có; 1568 chi nhánh toàn quốc; 

24.000 CBNV và có quan hệ với trên 7.500 doanh nghiệp, 8 triệu hộ sản xuất kinh 

doanh và trên năm mươi triệu khách hàng giao dịch các loại. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được khẳng định là Ngân 

hàng chủ đạo, chủ lực trong thị trường tài chính nông thôn, đồng thời là NHTM đa 

năng, giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống NHTM ở Việt Nam. 

3.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi 

nhánh tỉnh Sóc Trăng: 

Theo quyết định số 53/NH của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, ngày 

14/07/1989 Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Tỉnh Hậu Giang đã được thành lập, 

thời gian đó Ngân hàng nông nghiệp Tỉnh Sóc Trăng chỉ là một chi nhánh Thị xã 

của Ngân hàng nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang. 

Sau khi Tỉnh Hậu Giang được tách thành hai Tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. 

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Sóc Trăng chính 
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thức thành lập và đi vào hoạt động ngày 01/04/1992 với cơ cấu tổ chức là một Ngân 

hàng Thương Mại Quốc Doanh Tỉnh. 

Từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Tỉnh Sóc Trăng luôn bám sát định hướng phát triển của ngành, mục tiêu phát triển 

kinh tế địa phương, từng bước đi vào hoạt động một cách có hiệu quả, Ngân hàng 

mở rộng ra lĩnh vực hoạt động không những trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn 

phát triển kinh tế xã hội và hiện nay Ngân hàng đã mở rộng lĩnh vực hoạt động với 

nhiều hình thức đa dạng. Ngân hàng đã hướng các hoạt động của mình vào xu thế 

hội nhập và phát triển chung của cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay mạng lưới hoạt động của Ngân hàng trong 

toàn tỉnh có 14 chi nhánh đặt ở trung tâm của các huyện, các cụm đông dân cư và 2 

phòng giao dịch lớn trên địa bàn thị xã Sóc Trăng nay là thành phố Sóc Trăng. 

Ngân hàng NN & PTNT Sóc Trăng là Ngân hàng thương mại lớn nhất với 

khả năng tài chính, nhân sự mạnh nhất luôn chiếm khoảng hơn 50% thị phần huy 

động vốn và đầu tư tín dụng của tỉnh. Hoạt động với 4 chỉ tiêu chính là: Lĩnh vực 

huy động vốn, mở rộng và tăng trưởng tín dụng, nợ xấu và tài chính đạt mức tăng 

trưởng, đảm bảo thu nhập cho người lao động. 

Trong những năm qua dù cho tình hình sản xuất kinh doanh một số 

nghành của tỉnh Sóc Trăng gặp không ít khó khăn, dù cho tình hình trong nước và 

thế giới có nhiều biến động, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự tin tưởng 

ủng hộ của khách hàng cùng sự nổ lực của lãnh đạo, CBNV Ngân hàng nên kết quả 

kinh doanh của bản thân Ngân hàng đạt nhiều khả quan. Ngân hàng cũng không 

ngừng phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các hình thức huy động 

vốn, cho vay, sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ nhằm từng bước nâng cao vị 

thế, uy tín, thương hiệu của NHNo & PTNT Sóc Trăng. Tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện nguồn lực với 3 nội dung chính là con người, công nghệ và tài chính; đặc biệt 

quan tâm đến khâu đào tạo lực lượng cán bộ trẻ có kiến thức… quyết tâm đưa 

NHNo & PTNT Sóc Trăng ngày càng vững mạnh, có nguồn vốn ổn định và vững 

chắc để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.   

3.1.3 Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng: 

* Nhận tiền gửi vào tài khoản, nhận tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt 

Nam và ngoại tệ. 

* Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Đồng Việt Nam và ngoại tệ. 
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* Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại 

tệ 

* Nghiệp vụ bảo lãnh: 

- Bảo lãnh dự thầu 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

- Bảo lãnh thanh toán 

- Bảo lãnh bảo hành 

* Cho vay xuất khẩu lao động 

* Dịch vụ thẻ ATM 

* Kinh doanh dịch vụ ngoài tín dụng như: 

-  Đại lý mua bán vàng 3 chữ A cho Công ty vàng bạc đá quý 

- Thực hiện chi lương qua thẻ ATM. 
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3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH: 

3.2.1 Sơ đồ, cơ cấu tổ chức: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Nguồn: Phòng tín dụng) 

Sơ đồ 3: CƠ CẤU, BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG  

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH KINH 

DOANH 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ 

TRÁCH KẾ TOÁN 

NGÂN QUỸ 

PHÒNG     

THẨM 

ĐỊNH 

 

PHÒNG 

TÍN 

DỤNG 

 

PHÒNG     

THẨM 

ĐỊNH 

PHÒNG 

TÍN 

DỤNG 

 

PHÒNG KẾ 

HOẠCH 

TỔNG HỢP 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH KIỂM 

TRA 

 

PHÒNG TỔ 

CHỨC CÁN 

BỘ ĐÀO TẠO 

 

PHÒNG 

KT-KT 

NỘI BỘ 

 

PHÒNG 

VI  

TÍNH 

 

PHÒNG  

HÀNH 

CHÍNH 

 

 

PHÒNG KẾ 

TOÁN 

NGÂN QUỸ 

 

PHÒNG KDNT 

THANH TOÁN 

QUỐC TẾ 

 

GIÁM ĐỐC 
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Nguồn: Phòng tín dụng 

Sơ đồ 4: CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG. 

3.2.2  Chức năng và nhiệm vụ các bộ phận: 

a) Giám đốc: 

Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ kinh doanh nói chung và 

hoạt động cấp tín dụng nói riêng trong phạm vi quyền hạn. 

Công việc cụ thể liên quan đến họat động tín dụng bao gồm: 

- Xem xét nội dung thẩm định và hồ sơ tín dụng do phòng tín dụng và 

phòng thẩm định trình lên để quyết định cho vay hay không và chịu trách nhiệm về 

quyết định của mình. 

- Ký hợp đồng tín dụng và các hồ sơ tín dụng do Ngân hàng và khách 

hàng cùng lập. 

- Quyết định các biện pháp xử lí nợ, cho gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả 

nợ, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp xử lí đối với khách hàng. 
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b) Phó giám đốc: 

Hổ trợ cho giám đốc trong việc giám sát hoạt động của Ngân hàng. 

Đôn đốc các bộ phận cấp dưới thực hiện các công việc đã đề ra. 

c) Phòng thẩm định: 

Chịu trách nhiệm trong việc thu thập, điều tra và quản lí những thông tin 

nhằm thẩm định và phòng ngừa rủi ro tín dụng, thẩm định các khoản vay theo quy 

định, tổ chức thẩm tra công tác thẩm định của các chi nhánh trực thuộc; tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ thẩm định, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

d) Phòng tín dụng: 

Nghiên cứu xây dụng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách 

hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng 

quy mô, gắn tín dụng với sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. 

Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách 

hàng, lựa chọn biện pháp hiệu quả cho vay và đạt hiệu quả cao. 

Thẩm định và đề xuất cho vay các đề án tín dụng phân theo cấp ủy quyền. 

Thẩm định các dự án, hoàn thiện hồ sơ trình giám đốc ký duyệt. 

Tiếp nhận thực hiện các trương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước, 

ngoài nước, trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc chính phủ, bộ ngành 

khác và tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước. 

Theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở khách hàng hoàn thiện thủ tục vay vốn, sử 

dụng vốn đúng mục đích, cũng như trả nợ đúng hạn. 

Thường xuyên phân loại dư nợ, nợ quá hạn, tìm ra nguyên nhân và đề ra 

phương hướng khắc phục. 

e) Phòng kế hoạch tổng hợp và nguồn vốn: 

Có chức năng thực hiện xây dựng các chiến lược Marketing trong việc 

huy động vốn. 

Duyệt kế hoạch kinh doanh cho các chi nhánh 

Lập kế hoạch kinh doanh và các báo cáo khác theo sự phân công của giám 

đốc. 
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f) Phòng hành chính: 

Dưới sự quản lí trực tiếp của phó giám đốc phụ trách Kế toán – Ngân quỹ 

với chức năng xây dựng và đôn đốc thực hiện trương trình công tác đầu tư mới, giao 

tiếp với khách hàng đến quan hệ làm việc. 

Giữ gìn trật tự mỹ quan cơ quan, thực hiện quản lí tài sản, kho, ấn chỉ lưu 

trữ tài liệu, văn thư tổ chức điều hành mọi công tác theo yêu cầu của cấp trên. 

g) Phòng kế toán ngân quỹ: 

Quản lí vốn và tài sản, tham mưu cho giám đốc về việc quản lí tài chính, 

thực hiện chế độ Kế toán – tài chính, ngân quỹ. 

Tham gia giao dịch thị trường nội tệ. 

Chỉ đạo điều hành vốn thanh toán theo kế hoạnh kinh doanh đã được 

duyệt trong toàn hệ thống NHNN & PTNT. 

h) Phòng kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế: 

- Khai thác, huy động các nguồn vốn ngoại tệ, phát hành các chứng từ có 

giá, kinh doanh ngoại tệ. 

-Thực hiện tín dụng vay, bảo lãnh, cầm cố chiết khấu và tái chiết khấu 

chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ. Đối với các thành phần kinh tế, các Doanh nghiệp 

thực hiện tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, thực hiện các dịch vụ Ngân hàng, 

chi trả kiều hối, tư vấn, ngân quỹ, làm đại lí mua bán chứng khoán,… 

i) Phòng tổ chức cán bộ đào tạo:  

Thuộc sự điều hành trực tiếp của giám đốc. Có chức năng tổ chức công 

tác nhân sự, mạng lưới phát triển nguồn nhân lực. tăng năng xuất lao đông. Lập kế 

hoạch tiền lương, kế hoạch đào tạo cán bộ nhân viên của Ngân hàng và các chi 

nhánh phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng nhà nước cũng như toàn hệ 

thống Ngân hàng Việt Nam. 

k) Phòng kiểm, tra kiểm toán nội bộ: 

Hoạt động mang tính độc lập với các bộ phận khác trong Ngân hàng. 

Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, phát hiện nhanh chóng và kịp thời 

những sai sót của các bộ phận, cũng như cán bộ nhân viên trong Ngân hàng. Góp 

phần quan trọng trong việc giữ gìn kỹ cương, kỹ luật nội bộ cũng như các chế độ 
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công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, tạo thêm sự tin tưởng, chính xác cho các báo 

cáo tài chính của Ngân hàng đối với các khách hàng và các nhà đầu tư. 

l) Phòng vi tính: 

 Với chức năng cập nhật các thông tin trên máy vi tính, bảo quản lưu 

truyền dữ liệu giao dịch. 

Đảm bảo cho hệ thống mạng trong Ngân hàng hoạt động thông suốt. 

3.3 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƢƠNG CÓ ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG: 

a. Thuận lợi: 

Trong ba năm 2005, 2006, 2007 toàn tỉnh đều thực hiện đạt và vượt các 

chỉ tiêu kinh tế cơ bản trên cả 3 khu vực kinh tế nông – công – thương nghiệp, phù 

hợp với kế hoạch phát triển. 

 Trong sản xuất nông nghiệp: 

Diện tích, năng suất và sản lượng lúa tăng. Đến năm 2007 sản lượng lúa 

đạt 1,6 triệu tấn. 

Diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp được mở rộng hạn chế 

được rủi ro trong nuôi trồng. Tính đến năm 2007 sản lượng đánh bắt và nuôi trông 

thủy sản đạt 132.000 tấn. 

 Về sản xuất công nghiệp – dịch vụ: 

Sản xuất công nghiệp hàng năm đều tăng. Đến năm 2007 sản xuất công 

nghiệp đạt 6.002,7 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ đạt 13.818 tỷ 

đồng. 

Khu công nghiệp mới được xây dựng như khu công nghiệp An Nghệp, 

đến năm 2007 thì đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đã có 20 doanh 

ngiệp thuê đất với 23 dự án đầu tư. 

Tổng thu ngân sách nhìn chung các năm đều tăng, năm sau cao hơn năm 

trước. Ví dụ, năm 2007 tăng 25,23% so năm 2006, đạt 108,3%, tổng chi ngân sách 

đạt 124,7% (tăng 22,3% so năm 2006) 
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 Về văn hóa – xã hội: 

Đến năm 2007 đã giải quyết việc làm mới cho 20.928 lao động (đạt 

104,6%), giảm 10.358 hộ nghèo, kéo điện mới cho 15.000 hộ, xây dựng 665 nhà 

tình nghĩa (nhiều hơn 2006: 100 nhà) và 12.708 nhà tình thương (đạt 105,9% kế 

hoạch). 

b. Khó khăn: 

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, trong nông 

nghiệp còn nỗi lo đối phó với dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi, ý thức quy hoạch 

vùng sản xuất lúa và tôm chưa được hộ nuôi trồng làm tốt. 

Tình hình giá cả biến động gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đặc biệt giá nguyên liệu, giá vang, tỷ giá ngoại tệ. 

Hoạt động ngân sách tuy vượt kế hoạch nhưng thu chưa đủ chi ngân sách, 

tiến đọ xây dựng cơ bản còn chậm, dịch vụ y tế chưa đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe, hoạt động cải cách tài chính còn chậm. 

Năng lực cán bộ công chức chưa đáp ứng tốt yêu cầu ảnh hưởng đến hiệu 

suất và hiệu quả.  

3.4 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH 

TỈNH SÓC TRĂNG QUA BA NĂM 2005 – 2007. 

Ngân hàng hoạt động có hiệu quả trước hết phải có một nguồn vốn dồi 

dào và biết sử dụng nguồn vốn thật hiệu quả nhằm tạo ra một lợi nhuận tối ưu với 

mức rủi ro thấp nhất. Lợi nhuận là một trong số nhiều chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

kinh doanh của Ngân hàng nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh 

tế thị trường nói chung. Các Ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề là thực hiện tốt 

mục tiêu kế hoạch đề ra, mục tiêu kế hoạch chung của ngành và mục đích cuối cùng 

là đạt được lợi nhuận tối ưu với rủi ro thấp nhất. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của 

NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 

của mình. Để có thể thấy rõ được tình hình kinh doanh của Ngân hàng ta sẽ xem xét 

bảng số liệu sau: 

 

 



24 

Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  (2005 - 2007) 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

I. Tổng thu 350.568 455.477 613.570 104.909 29,9 158.093 34,7 

Thu từ hoạt động tín dụng 335.423 422.355 539.527 86.932 25,9 117.172 27,7 

Thu từ hoạt động phi tín dụng 15.145 33.122 74.043 17.977 118,7 40.921 123,5 

II. Tổng chi 343.065 425.106 579.985 82.041 23,9 154.879 36,4 

Chi từ hoạt động tín dụng 285.582 334.393 412.277 48.811 17,1 77.884 23,3 

Chi từ hoạt động phi tín dụng 57.483 90.713 167.708 33.230 57,8 76.995 84,9 

III. Lợi nhuận 7.503 30.371 33.585 22.868 304,8 3.214 10,6 

Nguồn: Phòng tín dụng 

Qua bảng số liệu trên ta thấy hoạt động Ngân hàng năm nào cũng có lãi 

và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước. Đó là kết quả của quá trình cố gắng 

không ngừng của ban lãnh đạo trong việc đề ra các mục tiêu hoạt động ngắn hạn 

phù hợp với từng thời kì của nền kinh tế xã hội với mục tiêu chung của NHNo; của 

toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện một cách linh hoạt và có hiệu quả 

các mục tiêu trên giao. 

 

Hình 1: LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 2005, 2006, 2007 

Từ đồ thị ta thấy: 

  + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2005 là 7.503 triệu đồng. 

  + Lợi nhuận năm 2006 là 30.371 triệu đồng, tăng 22.868 triệu đồng (tức 

tăng 304,8%) so với năm 2005. 

  + Sang năm 2007 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 33.585 triệu 

đồng, tăng 3.214 triệu đồng (tức là tăng 10,6%) so với năm 2006. 
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Đạt được kết quả này là do trong thời gian qua nguồn vốn hoạt động của 

chi nhánh không ngừng tăng trưởng từ 2.650.988 triệu đồng ở năm 2005 tăng đến 

4.597.330 triệu đồng vào năm 2007, chính sự tăng trưởng vốn này đã tạo điều kiện 

cho Ngân hàng thực hiện chính sách mở rộng tín dụng, tăng trưởng dư nợ đối các 

thành phần kinh tế, thêm vào đó với mạng lưới kinh doanh đến tận các huyện cũng 

là một điều kiện thuận lợi trong việc phát triển thị phần của ngân hàng, tín dụng 

được tăng trưởng, dư nợ năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động đầu tư và các dịch 

vụ tiền tệ cũng tăng, các loại hình kinh doanh được đa dạng hoá, do đó thu nhập của 

chi nhánh tăng dần qua các năm. Tốc độ tăng thu nhập cao hơn nhiều so với tốc độ 

tăng của chi phí do Ngân hàng áp dụng các chính sách nhằm tiết kiệm chi phí nên 

lợi nhuận của Ngân hàng ngày càng tăng.  

Về tổng thu: 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Hình 2: THÀNH PHẦN THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG Ở CÁC NĂM 

2005, 2006, 2007. 

Theo dõi bảng kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm thì thấy tổng 

nguồn thu của Ngân hàng đều tăng trên 100.000 triệu đồng, đặc biệt tăng mạnh vào 

năm 2007, nếu như tổng thu 2006 tăng 104.909 triệu đồng (khoảng 29,9%) so với 

năm 2005 thì năm 2007 tăng đến 158.093 triệu đồng (tương đương 34,7%) so với 

năm 2006, mức tăng này là do trong năm 2007 NHNo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giữ 

vững vai trò chủ đạo thị trường tín dụng (55,6%) và vốn huy động (56%) trên địa 

bàn.  

Hàng năm Ngân hàng có hai nguồn thu chính: thu từ hoạt động tín dụng 

và thu từ hoạt động phi tín dụng như thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thu từ 

dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động khác. Trong các nguồn thu thì nguồn 
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thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn năm 2005 thu từ hoạt động tín dụng 

chiếm 95,6% trong tổng nguồn thu, năm 2006 chiếm 92,7 % tổng thu, năm 2007 

chiếm khoảng 87,93% tổng thu. Tuy tỷ trọng tín dụng trong năm 2007 giảm nhưng 

nguyên nhân không phải do thu từ hoạt động tín dụng giảm mà do tổng nguồn thu 

tăng quá lớn, tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn thu từ họat động tín dụng. 

Nguồn thu từ hoạt động tín dụng tăng qua các năm nhờ Ngân hàng mở rộng tín 

dụng, tăng trưởng dư nợ, vận dụng linh hoạt lãi suất huy động vốn, tín dụng, phân 

loại khách hàng để áp dụng lãi suất hợp lý. 

Ngoài ra thu từ hoạt động tín dụng, nguồn thu của ngân hàng còn tăng vì 

các khoản thu từ hoạt động phi tín dụng tăng do Ngân hàng đa dạng hoá các dịch vụ 

kinh doanh của mình góp phần làm tăng tổng thu của Ngân hàng lên đáng kể.  

Về tổng chi 

      

 

 

        

 

 

 

 

Hình 3: CƠ CẤU CHI PHÍ CỦA NGÂN HÀNG TRONG TỪNG NĂM   

2005, 2006, 2007. 

 Ngân hàng phải chi các khoản như: chi từ hoạt động tín dụng, chi từ hoạt 

động phi tín dụng (gồm: chi hoạt động dịch vụ, chi trả lương cho nhân viên, chi cho 

hoạt động quản lý, công cụ và một số khoản chi khác…). Trong đó, chi tín dụng 

chiếm tỷ trọng cao, cụ thể: 2005 chiếm 83,24 %; năm 2006 chiếm 78,66%; năm 

2007 chiếm 71,1% trong tổng chi; chi từ hoạt động tín dụng tuy có tăng qua ba năm 

do Ngân hàng huy động vốn nhiều thì việc trả lãi tiền gửi tăng là hợp lý nhưng khi 

nhìn tỷ trọng thì chi từ hoạt động này lại giảm đều đó có nghĩa là Ngân hàng đã cố 

gắng giảm thiểu các khoản chi không cần thiết, có phương án kinh doanh và huy 

động vốn hợp lý, tích cực khai thác các nguồn vốn lớn và rẻ làm lãi phải trả cho hoạt 

2005 

Chi cho hoạt động tín dụng 

78,66% 

2006 

16,76% 21,34% 

83,24% 

Chi cho hoạt động phi tín dụng 

2007 

71.08% 

28,92% 
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động huy động vốn giảm nên chi cho hoạt động này có tỷ trọng giảm trong tổng chi 

trong năm đó. 

Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua ba năm đều đạt kết quả tốt và 

có xu hướng đi lên, lợi nhuận hàng năm tăng rõ rệt, chi phí tuy tăng nhưng tốc độ 

tăng thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập. Có thể nói, lợi nhuận qua ba năm đều tăng 

là do Ngân hàng đã áp dụng chính sách, chỉ tiêu kế hoạch của NHNo & PTNT cho 

chi nhánh của NHNo & PTNT Việt Nam là giảm thiểu chi phí đến mức thấp nhất, 

cố gắng đầu tư vào hoạt động tín dụng để sử dụng hết nguồn vốn huy động trong kì 

bù đắp vào các khoản chi phí trả lãi tiền gửi cho khách hàng, cắt giảm những chi phí 

không cần thiết góp phần tăng lợi nhuận cho Ngân hàng, đồng thời Ngân hàng đã 

mở rộng các dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, tăng sức cạnh trạnh của mình trên 

địa bàn góp phần làm lợi nhuận tăng lên. 

Tóm lại, tuy trong những năm qua Ngân hàng đã phải chịu các khoản chi 

phí khá cao và trích lập dự trữ cũng khá cao nhưng kết quả kinh doanh đạt được rất 

khả quan, kết quả đạt được là do sự cố gắng chung của toàn thể Ngân hàng từ công 

tác huy động vốn đến cho vay, từ đề ra mục tiêu chiến lược đến việc thực hiện mục 

tiêu chiến chiến lược đó, từ khâu tiếp thị đến khâu chăm sóc khách hàng… Tất cả vì 

mục tiêu “Agribank – mang phồn vinh đến với khách hàng”. Tuy nhiên, Ngân hàng 

cần có những biện pháp tích cực hơn để gia tăng thu nhập và giảm thiểu chi phí đến 

mức thấp nhất. Trong những năm tới Ngân hàng cần cố gắng hơn nữa để giữ vững 

kết quả đạt được, đồng thời phát huy tích cực những mặt mạnh của mình để có thể 

đứng vững trên thị trường và phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu đầu tư phát 

triển kinh tế tỉnh nhà. 
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3.5 PHƢƠNG HƢỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH 

DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2008: 

3.5.1 Mục tiêu phấn đấu: 

Bảng 2: KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG NĂM 2008 

Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 (+) (-) 
Tỷ lệ 

(%) 

Tổng nguồn vốn huy động 1.852,1 2.315,0 463,0 25,0 

+ Tiền gửi dân cư 1.331,4 1.527,9 196,5 14,7 

+ Huy động ngoại tệ 71,5 100,0 28,5 40,0 

Tổng dƣ nợ 4.418,4 5.523,0 1.111,0 25,0 

+ Tăng trưởng tín dụng - - - 25,0 

+ Tỷ trọng nợ trung dài hạn (%) 26,9 26,0 - - 

+ Nợ xấu (%) 6,68 < 7 - - 

+ Tài chính (lần) 1,36 đảm bảo thu nhập - 

Nguồn: Phòng tín dụng 

3.5.2 Những chương trình lớn thực hiện trong năm 2008: 

a. Triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm – quý đến từng đơn 

vị NHNo phụ thuộc, thường xuyên giám sát đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo 

cho thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng Giám đốc giao trong năm 2008. 

b. Tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn, mở rộng hoạt động kinh 

doanh đa dạng theo chức năng của Chi nhánh NHNo cấp I và NHNo phụ thuộc, 

thường xuyên hoàn thiện các giải pháp về chăm sóc khách hàng, qua đó thiết lập 

mối quan hệ gắn bó bền vững giữa khách hàng với NHNo. 

c. Thực hiện tốt công tác phân tích, phân loại nợ xấu, xử lý triệt để theo 

quy định của Trụ sở chính, củng cố năng lực hoạt động tiến tới lành mạnh tài chính 

và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh. 

d. Tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm toán để ngăn ngừa, 

phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro trong hoạt động, đảm bảo thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu kinh doanh của toàn Chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Sóc Trăng. 
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e. Phát động phong trào thi đua từ Hội sở đến các đơn vị NHNo phụ thuộc 

đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2008, đặc biệt là thi đua chào mừng kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập NHNo 26/03/1988. 

3.5.3 Những biện pháp chính sẽ triển khai thực hiện trong năm 2008: 

a. Triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2008, 

những chủ trương qui định của NHNo & PTNT Việt Nam đến các đơn vị NHNo 

phụ thuộc. 

b. Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm - quý cho các đơn vị 

NHNo phụ thuộc trên cơ sở chỉ tiêu năm – quý và các chỉ tiêu khác được Trụ sở 

chính giao. 

c. Từ Hội sở chính đến các đơn vị NHNo phụ thuộc xây dựng phương án 

huy động vốn cụ thể, trọng tấm là nguồn vốn dân cư, vốn có kỳ hạn và ngoại tệ, chú 

ý các tổ chức, đoàn thể có nguồn vốn lớn và rẻ. 

d. Thực hiện đa dạng các hình thức, phương thức huy động vốn và linh 

hoạt lãi suất huy động vốn, tạo sức hút khách hàng; ngoài chương trình của tỉnh sẵn 

có, thực hiện ít nhất một chương trình của tỉnh qua hình thức tặng phiếu dự thưởng. 

Từng đơn vị NHNo phải xây dựng có hiệu quả công tác chăm sóc khách 

hàng, xem đây là nền tảng tạo mối quan hệ vững bền giữa Ngân hàng với khách 

hàng. 

e. Thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu tín dụng 

với yêu cầu và mục tiêu phù hợp với năng lực, khả năng quản lý tốt vốn đầu tư, hiệu 

quả tài chính, an toàn vốn. 

f. Tích cực xử lý nợ xấu theo quy định, giảm thiểu rủi ro thông qua nâng 

cao chất lượng thẩm định, quản lý sâu sát vốn vay, thực hiện phân nhóm nợ chính 

xác theo quy định, xử lý kịp thời không để phát sinh nợ xấu và giảm thiểu tỷ lệ nợ 

xấu so với năm trước. 

g. Tăng cường năng lực tài chính để chủ động xử lý rủi ro lành mạnh hóa 

chất lượng tín dụng, đẩy mạnh công tác marketing Ngân hàng và chăm sóc khách 

hàng. 

h. Thực hiện khoán tài chính đến từng đơn vị NHNo phụ thuộc phù hợp 

với điều kiện địa lý (vùng thành thị, vùng sâu vùng xa), môi trường kinh doanh 

thuận lợi hay khó khăn, năng lực quản lý và khả năng của cán bộ. 
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i. Phối hợp chặt chẽ công tác chuyên môn với Công đoàn trong tuyên 

truyền thi đua, quan tâm thích đáng hợp lý lợi ích của người lao động cả về tinh 

thần, tạo niềm tin gắn bó dài lâu với lợi ích doanh nghiệp và CBVC. 

j. Thực hiện tốt công tác khen thưởng tập thể  - cá nhân có thành tích và 

xử lý kịp thời các vụ việc sai phạm, nâng cao kỷ cương trong công tác quản lý điều 

hành. 

k. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 20 năm 

ngày thành lập NHNo 26/03/1988, thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 

6 tháng đầu năm và cả năm 2008 đối với những chỉ tiêu lớn quan trọng (hoạt động 

vốn dân cư, ngoại tệ, chỉ tiêu tài chính,…) 
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Chƣơng 4: 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG. 

4.1 CƠ CẤU NGUỒN VỐN: 

Mỗi Ngân hàng khác nhau có cơ cấu nguồn vốn khác nhau. Nguồn vốn 

của Ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng được hình thành chủ yếu 

từ vốn huy động hoặc vốn điều chuyển và vốn ủy thác, các khoản mục trong cơ cấu 

nguồn vốn sẽ có yêu cầu khác nhau về chi phí, tính thanh khoản, thời hạn hoàn trả… 

Do đó, tùy vào tình hình cụ thể mà Ngân hàng có những chiến lược hoạt động vốn 

tốt nhất. Để hiểu rõ cơ cấu nguồn vốn của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc 

Trăng, ta xem xét bảng số liệu sau: 

Bảng 3: CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TRONG BA NĂM . 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Vốn huy động 1.213.587 1.486.938 1.852.139 273.351 22,5 365.201 24,6 

Vốn điều chuyển 1.429.467 1.678.729 2.745.191 249.262 17,4 1.066.462 63,5 

Vốn ủy thác 7.934 - - -7.934 -100,0 0 - 

Tổng 2.650.988 3.165.667 4.597.330 514.679 19,4 1.431.663 45,2 

Nguồn: Phòng tín dụng    

 

  
Hình 4: CƠ CẤU NGUỒN VỐN TRONG TỪNG NĂM 2005, 2006, 2007. 

 

Vốn huy động, đây là kết quả có được từ công tác huy động vốn của Ngân 
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địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn cho đầu tư tín 

dụng. Công tác huy động vốn luôn được chú trọng với nhiều hình thức huy động, đa 

dạng hóa thời hạn cũng như khung lãi suất cho khách hàng chọn lựa. Công tác tiếp 

cận, chăm sóc khách hàng cũng được thực hiện tốt hơn, vì vậy mà nguồn vốn huy 

động liên tục tăng trong 3 năm qua. Tuy nhiên vẫn còn thấp so với nhu cầu sử dụng 

vốn của Ngân hàng trong đầu tư tín dụng, chứng minh cho điều này là Ngân hàng 

không thể tự cân đối vốn, nên hàng năm vẫn phải sử dụng một lượng lớn vốn điều 

chuyển từ Ngân hàng mẹ. Cụ thể qua từng năm:  

+ Năm 2005 nguồn vốn huy động chiếm 45,78%, vốn điều chuyển chiếm 

53,92% trong tổng nguồn vốn, vốn ủy thác chiếm 0,3%. 

+ Năm 2006 nguồn vốn huy động chiếm 46,97%, vốn điều chuyển chiếm 

53,03% trong tổng nguồn vốn, không có vốn ủy thác. 

+ Sang năm 2007 nguồn vốn huy động chiếm 40,29%, vốn điều chuyển 

chiếm 59,71% trong tổng nguồn vốn và cũng không có vốn ủy thác. 

Vốn điều chuyển qua các năm đều chiếm một tỷ trọng cao trong tổng 

nguồn vốn (trên 50%). Từ đó cho thấy hàng năm Ngân hàng vẫn còn phụ thuộc lớn 

vào nguồn vốn điều chuyển để đảm bảo cho hoạt động tín dụng của mình. Đây là 

điều không tốt vì sử dụng nguồn vốn điều chuyển tuy có thể chủ động hơn trong 

việc sử dụng vốn, nhưng chi phí sử dụng loại vốn này cao hơn rất nhiều so với vốn 

huy động. Vậy nên Ngân hàng cần phải có thêm nhiều giải pháp trong công tác huy 

động vốn để tăng nguồn vốn huy động hơn nữa, nhanh chóng giảm đi việc sử dụng 

vốn điều chuyển để giảm chi phí mới đảm bảo lợi nhuận cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: SỰ TĂNG TRƢỞNG NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA BA 
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Nguồn vốn của Ngân hàng qua ba năm tăng: năm 2006 tăng 514.679 triệu 

đồng (tương đương 19,4%) so với năm 2005, năm 2007 tăng 1.431.663 triệu đồng 

(tăng 45,2%) so với năm 2006, điều này cho thấy nhu cầu sử dụng vốn của Ngân 

hàng ngày càng cao. 

Nguồn vốn của Ngân hàng tăng do vốn huy động và vốn điều chuyển 

tăng. Cụ thể: 

+ Năm 2006 vốn huy động tăng 273.351 triệu đồng (tăng 22,5%) so với 

năm 2005, vốn điều chuyển tăng 249.262 triệu đồng (tăng 17,4%) so với năm 2005. 

+ Năm 2007 vốn huy động tăng 365.201 triệu đồng (tăng 24,6%) so với 

năm 2006, vốn điều chuyển tăng 1.066.462 triệu đồng (tăng 63,5%). 

Nguyên nhân của việc tăng vốn này một phần là do nhu cầu về vốn đầu tư 

của các thành phần kinh tế trên địa bàn ngày càng cao. Một phần là do năm 2007 là 

năm nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nên các Ngân hàng trong 

nước đồng loạt tăng vốn tự có của mình lên: một mặt tăng sức cạnh tranh của mình 

trên thị trường trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới, một mặt tránh sự thâu tóm 

của các tập đoàn tài chính nước ngoài. 

4.2 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA BA 

NĂM 2005 – 2007 

Huy động vốn, là một trong hai hoạt động tín dụng chính của Ngân hàng, 

nhằm thu hút tiền nhàn rỗi từ trong dân cư và các tổ chức kinh tế rồi dùng nó cho 

các đối tượng có nhu cầu vay vốn vay lại có điều kiện, nhằm mang lại nguồn thu 

nhập chính yếu cho Ngân hàng. Chiến lược hoạt động vốn là sự mở đầu trong công 

việc kinh doanh tiền tệ của các Ngân hàng, nó mang tính chất thường xuyên và liên 

tục. 

Trong công tác huy động vốn khách hàng giữ vai trò chủ thể, Ngân hàng 

là khách thể nên khách hàng có quyền lựa chọn nơi gửi tiền mà họ xem là đáng tin 

tưởng nhất, đáp ứng được mục đích gửi tiền của mình là cao nhất. Nắm được nhu 

cầu của khách hàng, NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng không ngừng tạo lập, 

củng cố thương hiệu của mình trên thị trường để tạo niềm tin cho khách hàng. Bên 

cạnh đó cũng cần có sự thỏa mãn về lãi suất và một điều không kém phần quan 

trọng là thái độ phục vụ của nhân viên trong Ngân hàng, họ phải có trách nhiệm là 

làm cho khách hàng thỏa mái, hài lòng khi giao dịch với Ngân hàng và để một ấn 
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tượng đẹp về Ngân hàng trong lòng khách hàng, có như vậy Ngân hàng mới có thể 

đạt được kết quả huy động như mình mong muốn. 

Là một Ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiêp, hộ sản 

xuất, doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ nên trong công tác huy động vốn 

Ngân hàng chú ý nhiều đến các nguồn vốn lớn và rẻ, bởi vì khi huy động được 

nguồn vốn rẻ giúp Ngân hàng tiết kiệm được chi phí trả lãi, mạnh dạn đầu tư làm 

tăng lợi nhuận và rủi ro Ngân hàng cũng được giảm thiểu, đây là điều mà bất kỳ 

Ngân hàng nào hoạt động vì mục đích lợi nhuận cũng muốn đạt được. Ngay sau đây 

chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả huy động vốn của Ngân hàng để có thể hiểu sâu hơn về 

công tác này. 

4.2.1 Huy động vốn theo thời hạn: 

Bảng 4: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN 

HÀNG TRONG BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Tiền gửi không kỳ 

hạn 
517.803 367.247 326.039 -150.556 -29,1 -41.208 -11,2 

Tiền gửi có kỳ hạn 

dưới 12T 
282.658 477.755 774.136 195.097 69,0 296.381 62,0 

Tiền gửi có kỳ hạn 

trên 12T 
413.126 641.936 751.964 228.810 55,4 110.028 17,1 

Tổng 1.213.587 1.486.938 1.852.139 273.351 22,5 365.201 24,6 

Nguồn: Phòng tín dụng 

 

 

 

Hình 6: CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG BA NĂM 2005 - 2007 
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 Trong năm 2005, tổng nguồn vốn huy động đạt được 1.213.587 triệu 

đồng, trong đó chiếm tỷ trọng cao là tiền gửi không kỳ hạn chiếm 42,67% trong 

tổng vốn huy động năm 2005. Trong hoạt động huy động vốn tiền gửi không kỳ hạn 

chiếm tỷ trọng cao là một điều đáng lo ngại vì tuy lãi suất huy động của loại tiền gửi 

này thấp so với các loại tiền gửi khác nhưng đây là loại tiền gửi không thể đem toàn 

bộ để đầu tư, cho vay vì phải giữ lại một tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định cao để 

đảm bảo khả năng thanh khoản cho Ngân hàng. Trong tiền gửi không kỳ hạn thì 

thường là tiền gửi thanh toán là chủ yếu, mà bản chất của tiền gửi thanh toán là tiền 

gửi dùng để thanh toán và chỉ mang tính chất tạm thời gửi lại, khách hàng có thể rút 

bất cứ lúc nào họ muốn. Còn tiền gửi tiết kiệm đảm bảo hơn thì lại chiếm tỷ trọng 

thấp ở năm 2005:  

+ Tiền gửi dưới 12 tháng đạt 282.658 triệu đồng (chiếm 23,29% vốn huy 

động), nguồn vốn này được dùng cho đầu tư tín dụng ngắn hạn.  

+ Tiền gửi trên 12 tháng đạt 413.126 triệu đồng (chiếm 34,04% vốn huy 

động), khoản này ưu tiên cho đầu tư tín dụng trung, dài hạn với lãi suất cho vay cao 

nhằm tăng doanh thu và đảm bảo trả lãi tiền gửi cho khách hàng. 

 Sang năm 2006 nguồn vốn huy động tăng đạt tới 1.486.938 triệu đồng 

(tăng 273.351 triệu đồng tương đương 22,5% so với năm 2006). Về cơ cấu thời hạn, 

tiền gửi không kỳ giảm, giảm từ 517.803 triệu đồng xuống còn 367.247 triệu đồng 

(giảm 150.556 triệu đồng, giảm khoảng 29,1% so với năm 2005), trong khi đó tiền 

gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng lại tăng đáng kể 282.658 triệu đồng tăng lên 477.755 

triệu đồng (tăng 195.097 triệu đồng tương đương 69%) và tiền gửi trên 12 tháng 

cũng tăng, tăng từ 413.126 triệu đồng tăng lên 641.936 triệu đồng (tăng 228.810 

triệu đồng, tăng 55,4% so với năm 2006). Sở dĩ tiền gửi thanh toán giảm, tiền gửi có 

kỳ hạn  trên 12 tháng tăng là do: 

+ Thứ nhất, trong năm 2006 giá cả tăng đặc biệt là giá xăng dầu ảnh 

hưởng đến giá thành sản xuất trong nông nghiệp và công nghiệp nên các doanh 

nghiệp dùng tiền đầu tư sản xuất của mình đem gửi Ngân hàng để hưởng lãi suất cao 

hơn là sản xuất sản phẩm với suất sinh lời không đảm bảo mà rủi ro lại cao. 

+ Thứ hai, lãi suất huy động của tiền gửi có kỳ hạn lúc nào cũng cao hơn 

tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn càng dài thì lãi suất khách hàng được hưởng càng 

cao nên khi khách hàng chọn gửi Ngân hàng để hưởng lãi thì họ sẽ gửi tiền vào loại 

hình này. 
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+ Thứ ba, tiền gửi thanh toán chủ yếu là do các doanh nghiệp gửi để thanh 

toán cho các đối tác của mình như: thanh toán tiền hàng, thánh toán L/C. Nhưng 

trong năm 2006, thị trường xuất khẩu bị hạn chế: vụ kiện bán phá giá tôm, cá da 

trơn nên tiền gửi thanh toán lúc này giảm. 

 Năm 2007, vốn huy động của Ngân hàng tăng lên 1.852.139 triệu 

đồng tăng 365.201 triệu đồng so với 2006, sở dĩ vốn huy động tăng nhanh là do sự 

tăng nhanh của tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng 296.381 triệu đồng (tương 

đương 62%) so với năm 2006 (từ 477.755 triệu đồng lên 774.136 triệu đồng). Trong 

năm 2007 tiền gửi có kỳ dưới 12 tháng chiếm 41,8%; tiền gửi trên 12 tháng 40,6% 

tổng vốn huy động năm 2007. Đây là điều đáng mừng cho hoạt động tín dụng của 

Ngân hàng vì Ngân hàng vừa đạt, vượt chi tiêu, kế hoạch huy động vốn vừa có 

nguồn vốn dồi dào để dùng đầu tư tín dụng ngắn hạn và cho vay dài hạn góp phần 

làm tăng thu nhập cho Ngân hàng. 

Nhìn chung, vốn huy động của Ngân hàng tăng đều qua ba năm, hàng 

năm tăng trên 22% do Ngân hàng áp dụng đa dạng các hình thức, phương thức huy 

động, áp dụng linh hoạt lãi suất huy động vốn trên cơ sở khung lãi suất của NHNo 

từng thời điểm và mặt bằng lãi suất của Ngân hàng thương mại trên địa bàn, đảm 

bảo lợi ích của khách hàng và của NHNo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

4.2.2 Huy động vốn theo tính chất nguồn huy động: 

Bảng 5: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN THEO TÍNH CHẤT NGUỒN                          

HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 2005 – 2007 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Tiền gửi dân cư 655.396 963.098 1.331.449 307.702 46,9 368.351 38,2 

Tiền gửi các TCKT 292.611 342.852 404.697 50.241 17,2 61.845 18,0 

Tiền gửi TCTD & khác  39.899 16.946 13.793 -22.953 -57,5 -3.153 -18,6 

Tiền gửi KBNN 225.681 164.042 102.200 -61.639 -27,3 -61.842 -37,7 

Tổng 1.213.587 1.486.938 1.852.139 273.351 22,5 365.201 24,6 

Nguồn: Phòng tín dụng 
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Hình 7: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN THEO TÍNH CHẤT NGUỒN VỐN 

TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2007 

Nếu xét theo tính chất nguồn vốn huy động thì vốn huy động tăng do tiền 

gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế tăng. Qua đồ thị ta thấy, vốn huy động chủ yếu 

của Ngân hàng là từ tiền gửi dân cư, nó chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. 

Cụ thể: 

+ Năm 2005 tiền gửi dân cư 655.396 triệu đồng chiếm 54,0% trong tổng 

vốn huy động. 

+ Năm 2006 tiền gửi dân cư là 963.098 triệu đồng chiếm 64,8% trong 

tổng nguồn vốn. 

+ Năm 2007 tiền gửi dân cư tăng lên đến 1.331.449 triệu đồng chiếm 

71,9% trong tổng vốn huy động. 

Tiền gửi dân cư lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn huy động là do 

Ngân hàng luôn xây dựng một phương án kinh doanh và huy động vốn cụ thể, chú 

trọng vào đối tượng dân cư. Mặt khác NHNo & PTNT tỉnh Sóc Trăng có vị trí giao 

thông thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thêm vào đó chỉ tính riêng trên địa bàn 

tỉnh đã có một chi nhánh và hai phòng giao dịch của Ngân hàng NHNo đều này tạo 

một ấn tượng tốt cho người đi gửi tiền vì họ cảm thấy yên tâm khi giao dịch với 

Ngân hàng. Bên cạnh các lý do nêu trên, Ngân hàng đã xây dựng một chính sách 

phù hợp với từng đối tượng khách hàng, luôn thực hiện tốt hoạt động chăm sóc 

khách hàng, bao gồm phong cách, tác phong giao tiếp của nhân viên Ngân hàng, 

việc thăm hỏi, tư vấn, hậu mãi cho khách hàng. Tiền gửi dân cư tăng qua ba năm 
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còn cho ta thấy lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư lớn, Ngân hàng nên tích cực hơn 

nữa trong việc huy động vốn từ đối tượng này.   

Tiền gửi các tổ chức kinh tế cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng vốn 

huy động, năm 2005 chiếm 24,11% vốn huy động, năm 2006 chiếm 23,06% và 

21,85% vốn huy động vào năm 2007. Tiền gửi này chủ yếu là tiền gửi thanh toán do 

các tổ chức kinh tế gửi để thuận tiện trong việc thanh toán là chính. Hàng năm tiền 

gửi này tăng trên 17% góp phần làm tăng vốn huy động của Ngân hàng.  

Còn tiền gửi của các tổ chức tín dụng và của kho bạc nhà nước chiếm tỷ 

trọng ít do Ngân hàng chỉ chú trọng huy động các nguồn vốn lớn và rẻ từ dân cư và 

các tổ chức kinh tế. Qua ba năm hai loại tiền gửi này giảm nhưng không ảnh hưởng 

nhiều đến tổng nguồn vốn huy động và vốn huy động vẫn còn tăng. 

Tóm lại, nguồn vốn huy động của Ngân hàng liên tục tăng do trong 3 năm 

là do Ngân hàng : 

+ Liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động tới từng huyện, từng xã nhằm 

tiếp cận tốt hơn nguồn vốn nhàn rỗi của nhân dân và các tổ chức kinh tế, các tổ chức 

đoàn thể có nguồn vốn lớn và rẻ, thực hiện mở rộng tín dụng và chuyển đổi cơ cấu 

tín dụng hợp lý trên cơ sở phương án có hiệu quả, khả thi. 

+ Tích cực quảng bá, tiếp thị, tuyên truyền thương hiệu của mình thông 

qua các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt, 

Ngân hàng luôn chú ý đến thời điểm, thời vụ thuận lợi cho công tác tiếp thị đạt hiệu 

quả cao nhất. 

+ Đa dạng các hình thức huy động tiền gửi, cung cấp cho khách hàng 

nhiều dịch vụ hơn, đã thay đổi nhiều trong cung cách phục vụ khách hàng, áp dụng 

hình thức lãi suất bậc thang hấp dẫn…  

Do thực hiện tốt các phương án trên nên nguồn vốn huy động hàng năm 

của Ngân hàng không ngừng tăng lên.  

4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY: 

Doanh số cho vay là tổng số tiền mà Ngân hàng đã giải ngân dưới hình 

thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Sự tăng 

trưởng của doanh số cho vay thể hiện qui mô tăng trưởng của công tác tín dụng. Nếu 

Ngân hàng có nguồn vốn mạnh thì doanh số cho vay có thể cao hơn nhiều lần so với 

các Ngân hàng có nguồn vốn nhỏ. Do bản chất của hoạt động tín dụng là “đi vay để 
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cho vay”, vì thế với nguồn vốn huy động được trong mỗi năm Ngân hàng cần có 

những biện pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn vốn đó thật hiệu quả nhằm tránh tình 

trạng ứ đọng vốn. Trong những năm qua hoạt động cho vay của NHNo & PTNT chi 

nhánh tỉnh Sóc Trăng đã có những bước chuyển tích cực và được thể hiện qua các 

bảng số liệu sau đây: 

4.3.1 Cho vay theo thời hạn: 

Bảng 6: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG QUA 

BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Ngắn hạn 3.675.185 5.355.903 9.171.134 1.680.718 45,7 3.815.231 71,2 

Trung hạn 248.490 425.006 653.282 176.516 71,0 228.276 53,7 

Dài hạn - 856 1.925 856 - 1.069 124,9 

Tổng  3.923.675 5.781.765 9.826.341 1.858.090 47,4 4.044.576 70,0 

Nguồn: Phòng tín dụng 

Theo số liệu thì doanh số cho vay của Ngân hàng trong những năm qua có 

chiều hướng tăng nhanh và tăng nhanh nhất là ở năm 2007, cụ thể là tăng 4.044.576 

triệu đồng (tương ứng 70%) so với năm 2006, kế đến là năm 2006 tăng so với năm 

2005 là 1.858.090 triệu đồng, tương ứng với 47,4%. Trong đó, doanh số cho vay 

ngắn hạn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng và đều 

tăng qua các năm: Năm 2006 cho vay ngắn hạn tăng 1.680.718 triệu đồng (tương 

ứng với 45,7%) so với năm 2005; năm 2007 cho vay ngắn hạn tăng 3.815.231 triệu 

đồng so với năm 2006 ứng với 71,2%.  

Để thấy rõ hơn sự tăng trưởng doanh số cho vay của NHNo & PTNT  Sóc 

Trăng qua ba năm (2005-2007), chúng ta hãy xem xét đồ thị sau: 
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Hình 8: SỰ TĂNG TRƢỞNG DOANH SỐ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 

QUA BA NĂM 2005 - 2007 

Kết quả doanh số cho vay có sự tăng mạnh qua các năm là do nền kinh tế 

ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng trong nước và nước ngoài đối với hàng hóa 

sản xuất trong nước ngày càng tăng, đòi hỏi mở rộng thêm quy mô sản xuất nên 

ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức tham gia sản xuất kinh tế, làm cho nhu cầu 

về vốn ngày càng tăng. Vì thế làm cho doanh số cho vay của Ngân hàng liên tục 

tăng nhanh trong những năm qua. Ngoài ra còn do uy tín mà Ngân hàng xây dựng 

bằng sự nổ lực hết mình, đã tạo niềm tin cho khách hàng chọn làm điểm đến. 

 Doanh số cho vay ngắn hạn thường chiếm tỉ trọng cao trong tổng 

doanh số cho vay của Ngân hàng qua các năm là do chính sách ưu tiên cho các 

khoản vay ngắn hạn của Ngân hàng. Ngân hàng tập trung cho vay ngắn hạn là bởi vì 

ít rủi ro, thời gian quay vòng vốn nhanh, đảm bảo tính thanh khoản cao cho Ngân 

hàng, khả năng thu nợ là rất lớn. Đặc biệt, đây là nhu cầu rất thường xuyên của các 

khách hàng. Cho vay ngắn hạn thường là để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, vốn 

thiếu hụt tạm thời cho các tổ chức kinh tế, cá nhân như: mua nguyên vật liệu, trả tiền 

hàng, ký quỹ tạm thời, thanh toán L/C, mua con giống, vật tư nông nghiệp… 

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy có sự tăng đột biến cho vay ngắn hạn ở năm 

2007, nguyên nhân của doanh số cho vay ngắn hạn tăng quá nhanh trong năm 2007 

có thể được giải thích như sau: 

- Chi phí đầu vào đối với sản xuất và giá tiêu dùng tăng do nền kinh tế 

trong nước ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế của Mỹ ( nền kinh tế Mỹ bị suy thoái, thị 

trường tài chính, thị trường nhà cửa bất ổn..) làm cho chi phí nguyên vật liệu đầu 
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vào tăng, để có thể xoay sở các doanh nghiệp chọn giải pháp vay vốn tạm thời để 

đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu tiếp tục sản xuất theo kế hoạch.  

- Chính sách tiền tệ của nước ta: do USD mất giá so với VND nên nhà 

nước mua USD để giữ giá tiền đồng tránh ảnh hưởng đến xuất khẩu, nhập khẩu, 

nhập siêu nên đã gây ra tình trạng lạm phát, hậu quả của tình trạng đó là làm cho 

VND mất giá, giá trị của đồng không cao nên người ta có khuynh hướng vay nhiều 

hơn để bù đáp thiếu hụt tạm thời. 

- Giá xăng lên quá cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các đơn vị, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho doanh số cho vay 

ngắn hạn của Ngân hàng tăng nhanh trong năm 2007. 

 Cho vay trung hạn cũng tăng qua ba năm, tăng với tỷ lệ tương đối cao: 

năm 2006 tăng 71% so với năm 2005, năm 2007 tăng 34,9 %. Doanh số cho vay 

trung hạn tăng do vay trung hạn thì đáp ứng được nhu cầu đầu tư, sửa chữa, mua 

mới trang thiết bị để sản xuất nên nhu cầu vay nợ trung hạn ngày càng tăng, cộng 

thêm việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu cho vay ngắn hạn sang trung hạn nên đã làm 

cho doanh số cho vay trung hạn của Ngân hàng tăng lên trong năm 2006, 2007. Tuy 

tăng với tỷ lệ cao nhưng nếu nhìn vào số tăng tuyệt đối thì không đáng kể so với cho 

vay ngắn hạn. Nguyên nhân là do cho vay trung hạn có nhu cầu không thường 

xuyên, thời gian vay dài, lãi suất tương đối cao hơn so với ngắn hạn. 

 Cho vay dài hạn tuy chiếm rất ít trong hoạt động cho vay của Ngân 

hàng nhưng nó cũng tăng từ 856 triệu đồng của năm 2006 tăng lên 1.925 triệu đồng 

trong năm 2007. Lãi suất của loại cho vay này thường cao nhưng để có thể đầu tư 

xây mới công trình nhà xưởng nên nhu cầu vay dài hạn của các doanh nghiệp cũng 

tăng. Năm 2007, cho vay dài hạn tăng một phần là do nhu cầu đầu tư mở rộng, xây 

mới của các doanh nghiệp, một phần có thể là do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng 

hàng loạt đặc biệt là sáu tháng cuối năm 2007, ví dụ: giá gạch viên từ 600 đồng/ 1 

viên tăng lên 1.200 đồng/ 1 viên, tăng gấp hai khiến cho các công trình đang xây 

dựng dở dang cần nhiều vốn hơn để hoàn thành đi vào hoạt động nên doanh số cho 

vay dài hạn của Ngân hàng tăng trong năm 2007. 
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Phân tích theo từng năm: 

Năm 2005: 

                       

Hình 9: TỶ TRỌNG CHO VAY THEO THỜI HẠN TRONG NĂM 2005 

Năm 2005, doanh số cho vay của Ngân hàng là 3.923.675 triệu đồng. 

Trong đó ngắn hạn đạt 3.675.185 triệu đồng, chiếm tỉ trọng rất cao khoảng 93,67% 

tổng doanh số cho vay. Cho vay trung hạn chiếm tỉ trọng rất nhỏ (6,33% doanh số 

cho vay) vì đây là nhu cầu không thường xuyên, lãi suất lại cao hơn nhiều so với 

cho vay ngắn hạn. Trong năm 2005 giá cả một số hàng hóa biến động tăng, tác động 

đến tầng lớp dân cư, đặc biệt là giá xăng dầu, giá vàng, sự cạnh tranh về lãi suất huy 

động vốn nên Ngân hàng vẫn chưa thực sự chú trọng đến các món vay trung và dài 

hạn. Vì cho vay trung và dài hạn sẽ gặp rủi ro về lãi suất cao, khi lãi suất tăng thì 

Ngân hàng sẽ mất đi phần lợi nhuận từ cơ hội đầu tư khác do đó cho vay trung và 

dài hạn vẫn chưa được chú trọng đúng mức. 

Năm 2006 

 

Hình 10: TỶ TRỌNG CHO VAY THEO THỜI HẠN TRONG NĂM 2006. 
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Doanh số cho vay của Ngân hàng vẫn tiếp tục tăng nhanh trong năm 

2006, với tổng doanh số cho vay đạt 5.781.765 triệu đồng. Nguyên nhân là do trong 

năm cả doanh số cho vay ngắn hạn và trung hạn đều tăng lên đáng kể; doanh số cho 

vay ngắn hạn đạt 5.355.903 triệu đồng (tăng 45,7%), đã tăng lên rất nhiều so với 

doanh số cho vay ngắn hạn của năm 2005 (tăng lên gần 1,5 lần); cho vay trung hạn 

đạt 425.006 triệu đồng, chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số cho vay của năm, 

nhưng so với năm 2005 thì đã tăng gần gấp đôi, thêm vào đó là cho vay dài cũng 

tăng nên góp phần làm tăng doanh số cho vay của Ngân hàng năm 2006. Tuy cho 

vay trung hạn có nhu cầu không thường xuyên, thời gian vay dài, lãi suất tương đối 

cao hơn so với ngắn hạn. Nhưng do nhu cầu vay nợ trung hạn ngày càng tăng, cộng 

thêm việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu cho vay ngắn hạn sang trung hạn nên đã làm 

cho doanh số cho vay trung hạn của Ngân hàng tăng lên trong năm 2006. 

Năm 2007 

                 

Hình 11: TỶ TRỌNG CHO VAY THEO THỜI HẠN TRONG NĂM 2007. 

Cũng như hai năm 2005, 2006  cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong 

tổng doanh số cho vay của Ngân hàng (chiếm 93,33%), cho vay trung và dài hạn tuy 

chiếm tỷ trọng không cao nhưng so với năm 2006 doanh số này đã tăng đáng kể.  

Tóm lại doanh số cho vay của Ngân hàng qua ba năm đều tăng, các khoản 

cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng phù hợp với tình hình kinh tế của tỉnh, 

từ đó cho thấy hoạt động cho vay của Ngân hàng qua ba năm là tốt, nhưng để biết 

được Ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn huy động có hiệu quả hay không chúng ta 

còn phải xem xét thêm nhiều yếu tố như: thu nợ, nợ xấu, lợi nhuận từ hoạt động tín 

dụng… thì chúng ta mới có thể khẳng định đuợc. Các yếu tố đó sẽ lần lượt đuợc 

phân tích ở các phần sau.  
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Chúng ta đã phân tích tình hình cho vay theo thời hạn của Ngân hàng, sau 

đây chúng ta sẽ phân tích tình hình tín dụng của Ngân hàng theo thành phần kinh tế 

để thấy được nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế đối với Ngân hàng là như 

thế nào. 

4.3.2 Cho vay theo đối tượng: 

Bảng 7: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO ĐỐI TƢỢNG CỦA NGÂN HÀNG 

QUA BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

DNNN 23.309 101.253 62.086 77.944 334,4 -39.167 -38,7 

DN ngoài 

quốc doanh 
2.634.238 3.913.293 7.025.173 1.279.055 48,6 3.111.880 79,5 

HTX 642 1.455 18.480 813 126,6 17.025 1.170,1 

Hộ sản xuất  

kinh doanh  
1.258.361 1.651.514 2.640.782 393.153 31,2 989.268 59,9 

Dự án  7.125 114.250 79.820 107.125 1.503,5 -34.430 -30,1 

Tổng 3.923.675 5.781.765 9.826.341 1.858.090 47,4 4.044.576 70,0 

Nguồn: Phòng tín dụng 

 

Hình 12: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO ĐỐI TƢỢNG CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG BA NĂM 2005 - 2007 

0 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

2005 2006 2007 Năm 

Triệu đồng 

DNNN 

DN ngoài quốc doanh 

HTX 

Hộ sản xuất kinh doanh  

Dự án  

Tổng 



45 

Đối tượng cho vay của Ngân hàng là các doanh nghiệp nhà nước, các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và cho vay đầu 

tư các dự án. Nhìn chung, doanh số cho vay của Ngân hàng có sự tăng đáng kể qua 

các năm và chủ yếu cho vay hai đối tượng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ 

sản xuất do nhu cầu vốn của hai đối tượng này tương đối cao, vì thế doanh số cho 

vay hai đối tượng này luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng cho vay và tăng mạnh qua 

các năm. Cho vay hợp tác xã cũng tăng với tỷ lệ phần trăm lớn nhưng do chiếm tỷ 

trọng ít nên con số cho vay hợp tác xã cũng không nhiều.  

Ngược lại với các đối tượng trên, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp 

nhà nước không theo một chiều hướng tăng hoặc giảm: từ năm 2005 đến năm 2006 

thì tăng, sang năm 2007 thì giảm. Nguyên nhân là do năm 2007 nhà nước thực hiện 

cổ phần hóa các doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn giảm nên 

nhu cầu vay vốn cũng giảm theo vì thế doanh số cho vay của Ngân hàng đối với các 

doanh nghiệp nhà nước giảm.  

Xét theo từng năm, thì cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn 

chiếm tỷ trọng cao kế đó cho vay hộ sản xuất, doanh nghiệp nhà nước và cho vay 

các dự án, thấp nhất là cho vay các hợp tác xã chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh 

số cho vay. Cụ thể: 

Năm 2005, doanh số cho vay đạt 3.923.675 triệu đồng trong đó cho vay 

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 2.634.238 triệu đồng chiếm khoảng 67% 

tổng doanh số cho vay, kế đến là cho vay hộ sản xuất kinh doanh 1.258.361 triệu 

đồng chiếm khoảng 32% tổng doanhh số cho vay, doanh số cho vay đối với doanh 

nghiệp nhà nước trong năm của Ngân hàng là 23.309 triệu đồng chiếm 0,59% tổng 

cho vay, cho vay các dự án là 7.125 triệu đồng và cuối cùng  hợp tác xã là 642 triệu 

đồng. Sỡ dĩ doanh số cho vay đối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hộ sản 

xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao là do: trong năm 2005 diện tích nuôi tôm công 

nghiệp, bán công nghiệp được mở rộng, diện tích lúa cũng tăng làm nhu cầu vốn của 

hai đối tượng này tăng nên doanh số cho vay hai đối tượng này của Ngân hàng cao. 

Năm 2006, doanh số cho vay đạt 5.781.765 triệu đồng nguyên nhân là do 

tất cả các khoản cho vay theo đối tượng đều tăng đáng kể. Trong đó, doanh số cho 

vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 3.913.293 triệu đồng chiếm hơn 

67%, tăng 1.297.055 triệu đồng tương đương 48,6% so với năm 2005; đối với cho 

vay hộ sản xuất kinh doanh 1.651.514 triệu đồng chiếm 28,6%, tăng 393.153 triệu 
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đồng (tương đương 31,2%) so với năm 2005. Doanh số cho vay đối với các doanh 

nghiệp nhà nước, hợp tác xã và cho vay đối với các dự án tăng quá nhanh, cả ba đều 

tăng trên 100%, đây không phải là các đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng 

nên doanh số chỉ chiếm một phần nhỏ, tuy nhiên nó cũng góp phần làm tăng doanh 

số cho vay năm 2006. 

Sang năm 2007, doanh số cho vay đạt 9.826.341 triệu đồng tăng 70% so 

với năm 2006, trong khi 2006 tất cả các khoản cho vay theo đối tượng đều tăng so 

với năm 2005 thì cơ cấu cho vay theo đối tượng trong năm 2007 có sự thay đổi. Các 

khoản cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cho vay các hộ sản xuất kinh 

doanh và cho vay các hợp tác xã đều tăng mạnh trên 50% so với năm 2006, thì cho 

vay đối với doanh nghiệp nhà nước và các dự án lại giảm khoảng 30%, tuy hai 

khoản cho vay này giảm nhưng ít nên cũng không ảnh hưởng doanh số cho vay của 

Ngân hàng trong năm 2007. 

Nhìn chung, doanh số cho vay của Ngân hàng tăng trong những năm gần 

đây là do một số nguyên nhân sau: 

- Tại hội sở Ngân hàng tỉnh Sóc Trăng đối tượng cho vay chủ yếu là các 

doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh. Trong những năm qua do chính sách 

khuyến khích đầu tư (như là thuế, các loại phí, lệ phí, vốn, kỹ thuật…), ưu tiên phát 

triển mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp của tỉnh đã thu hút các doanh nghiệp 

mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất và ngày càng xuất hiện nhiều các doanh nghiệp 

mới, đã làm cho nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, do nền kinh tế nước 

ta trong những năm qua đã đẩy nhanh quá trình mở cửa hội nhập, đầu ra cho hàng 

hóa sản xuất trong nước ngày càng lớn đã khuyến khích gia tăng sản xuất trong 

nước. Sóc Trăng trong những năm qua cũng tranh thủ lợi thế đó đã mạnh dạn đầu tư 

mở rộng sản xuất trên nhiều lĩnh vực, điều này đã làm cho nhu cầu vốn tăng nhanh 

hơn. 

- Mặt khác do NHNo & PTNT là Ngân hàng thương mại lớn có uy tín 

trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, với khả năng tài chính mạnh nhất luôn là điểm đến 

của các khách hàng lớn. 

Chính những nguyên nhân trên đã làm cho doanh số cho vay của NHNo 

& PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tăng nhanh trong ba năm gần đây, hay cụ thể hơn 

là làm cho doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp và các hộ sản xuất, kinh 

doanh của Ngân hàng tăng lên một cách nhanh chóng. 
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Đối với cho vay hộ sản xuất được thực hiện tại các Ngân hàng chi nhánh, 

chủ yếu là cho vay nuôi trồng thủy sản, trồng mía, trồng lúa…, mục đích sử dụng 

vốn là mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu,… Nguyên nhân làm cho doanh số cho 

vay nợ đối với hộ sản xuất trong năm tăng là do: trong hoạt động nuôi tôm của cả 

tỉnh có chiều hướng tăng lên vì kỹ thuật canh tác, nuôi trồng tôm được cải thiện và 

đầu tư đúng mức, nhu cầu nguyên liệu tôm để sản xuất sản phẩm đông lạnh không 

ngừng tăng, các sản phẩm nông nghiệp có thêm thị trường tiêu thụ, giá mía nguyên 

liệu tăng cao. 

4.4 DOANH SỐ THU NỢ. 

Khi xem xét tình hình cho vay của Ngân hàng ta chỉ biết được số lượng 

và qui mô cho vay của Ngân hàng chứ chưa phản ánh được hiệu quả của hoạt động 

tín dụng của Ngân hàng vì hiệu quả của hoạt động tín dụng còn được thể hiện ở việc 

thu hồi nợ vay của Ngân hàng vì một trong những nguyên tắc của tín dụng là vốn 

vay phải được thu hồi cả gốc lẫn lãi theo đúng thời hạn qui định đã thỏa thuận. Do 

đó sau đây đề tài sẽ đi phân tích tình hình thu nợ của Ngân hàng để thấy được công 

tác thu nợ của Ngân hàng qua ba năm 2005, 2006 và 2007: 

4.4.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn: 

Bảng 8: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NGÂN 

HÀNG QUA BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Ngắn hạn 

3.346.41

1 

4.936.56

2 

7.903.50

0 

1.590.15

1 

47,

5 

2.966.93

8 60,1 

Trung hạn  224.484 321.271 494.950 96.787 

43,

1 173.679 54,1 

Dài hạn 6.111 6.523 5.752 412 6,7 -771 -11,8 

Tổng 

3.577.00

6 

5.264.35

6 

8.404.20

2 

1.687.35

0 

47,

2 

3.139.84

6 59,6 

Nguồn: Phòng tín dụng 
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Ta xem xét đồ thị sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG BA NĂM 2005 – 2007 

Qua đồ thị ta thấy nhìn chung tình hình thu nợ tại Ngân hàng đã diễn ra 

khá tốt, doanh số thu nợ qua ba năm đều tăng khá nhanh, trong đó doanh số thu nợ 

ngắn hạn và trung hạn cũng đều lần lượt tăng, còn doanh số thu nợ dài hạn chỉ tăng 

ở năm 2006 còn năm 2007 doanh số này bị giảm nhưng do chỉ chiếm một phần nhỏ 

trong doanh số thu nợ nên việc doanh số thu nợ dài hạn không ảnh hưởng đến nhiều 

doanh số thu nợ của cả năm.  

Theo phân tích ở doanh số cho vay thì cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ 

trọng cao trong tổng doanh số cho vay nên doanh số thu nợ ngắn hạn cũng chiếm tỷ 

trọng cao trong doanh số thu nợ, điều này là hợp lý. Doanh số thu nợ ngắn hạn luôn 

chiếm tỷ trọng cao khoảng trên 93% doanh số thu nợ, đây là khoản mục chủ yếu tạo 

nên sự gia tăng của doanh số thu nợ của Ngân hàng trong những năm qua. 

Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ năm 2005 đạt 3.577.006 triệu 

đồng, sang năm 2006 doanh số thu nợ đạt 5.264.356 triệu đồng tăng hơn so với năm 

trước là 1.687.350 triệu đồng (tương đương 47,2%). Trong đó chủ yếu do thu nợ 

ngắn hạn đã tăng với tốc độ rất nhanh, khoảng 47,5% so với năm 2005, tức tăng 

thêm 1.590.151 triệu đồng, phần thu nợ trung hạn cũng tăng đáng kể từ 224.484 

triệu đồng năm 2005 tăng lên 321.271 triệu đồng năm 2006 (tăng khoảng 43,1%), 

còn lại doanh số thu nợ dài hạn tăng nhưng không đáng kể. Do tình hình kinh tế địa 

phương có bước phát triển khá lớn so với cùng kỳ năm trước, thêm vào đó được sự 

hỗ trợ đúng mức, kịp thời của chính quyền địa phương nên hoạt động kinh doanh 
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của các doanh nghiệp, các cá nhân sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả, giúp 

tăng khả năng thanh toán nợ vay của doanh nghiệp, của các cá nhân cho Ngân hàng. 

Bước sang năm 2007, tình hình thu nợ vẫn diễn ra khá tốt, thu nợ năm sau 

vẫn cao hơn năm trước. Cụ thể, tổng doanh số thu nợ trong năm đạt 8.404.202 triệu 

đồng, tức đã tăng 3.139.846 triệu đồng, hay tăng 59,6% so với năm 2006. Trong đó, 

thu nợ ngắn hạn vẫn tiếp tục tăng với tỷ lệ 60,1% cao hơn tỷ lệ tăng của năm trước, 

thu nợ trung hạn cũng tăng 54,1% nhưng thu nợ dài hạn lại giảm 11,8% so với năm 

2006. Nguyên nhân có thể là do các món vay dài hạn chưa đến hạn trả nợ hoặc do 

trong năm này nguồn vốn cho vay Ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn 

hạn, không tập trung nhiều vào các khoản vay dài hạn nên ảnh hưởng đến doanh số 

thu nợ dài hạn của Ngân hàng trong năm.  

Tóm lại, doanh số thu nợ tăng qua các năm chủ yếu do sự tăng đáng kể 

của doanh số thu nợ ngắn hạn mà doanh thu này tăng là do doanh số cho vay ngắn 

hạn tăng. Doanh số thu nợ tăng một mặt là do nền kinh tế địa phương đã có những 

chuyển biến tích cực, sản xuất ổn định, các dịch bệnh được ngăn chặn kịp thời giúp 

người dân yên tâm sản xuất, các đơn vị làm ăn có hiệu quả hơn, góp phần gia tăng 

khả năng trả nợ của các đơn vị, các cá nhân. Bên cạnh đó, phải kể đến năng lực của 

cán bộ tín dụng không những trong việc nổ lực mở rộng tín dụng, tìm kiếm thị 

trường để tăng doanh số cho vay mà còn trong công tác thẩm định hồ sơ vay nợ, 

kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng khi vay nợ Ngân hàng. Trong 

vài năm gần đây, Ngân hàng cũng đã chọn lọc những khách hàng có khả năng tài 

chính đảm bảo cho khoản vay và có uy tín làm cho hiệu quả hoạt động thu nợ tăng 

lên. 
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4.4.2 Thu nợ theo đối tượng: 

Bảng 9: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO ĐỐI TƢỢNG CỦA NGÂN HÀNG  

TRONG BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

DNNN 42.561 101.906 51.041 59.345 139,4 -50.865 -49,9 

DN ngoài 

quốc doanh 
2.397.202 3.529.180 5.930.043 1.131.978 47,2 2.400.863 68,0 

HTX 797 1.288 17.605 491 61,6 16.317 1.266,8 

Hộ sản 

xuất 
1.128.961 1.576.136 2.321.516 447.175 39,6 745.380 47,3 

Dự án 7.485 55.846 83.839 48.361 646,1 27.993 50,1 

Nợ khoanh - - 158 - - 158 - 

Tổng 3.577.006 5.264.356 8.404.202 1.687.350 47,2 3.139.846 59,6 

Nguồn: Phòng tín dụng 

     

  

 

  

 

 

 

Hình 14: CƠ CẤU THU NỢ THEO ĐỐI TƢỢNG CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG CÁC NĂM 2005, 2006, 2007 

Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh và hộ sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ của Ngân 

hàng, các doanh số thu nợ còn lại như: doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, dự án, 

thu từ nợ khoanh chiếm phần không đáng kể. Cụ thể: 

DN ngoài quốc doanh Hộ sản xuất Khác 

1,42% 

67,02% 

31,56% 

2005 

3,02% 

67,04% 

29,94% 

2006 

1,82% 27,62% 

70,56% 

2007 



51 

+ Năm 2005 doanh số thu nợ đạt 3.577.006 triệu đồng có 67% là doanh số 

thu nợ từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 31,6% là doanh số thu nợ từ hộ sản 

xuất, các doanh số thu nợ còn lại chỉ chiếm 2,4%. 

+ Năm 2006 doanh số thu nợ đạt 5.264.356 triệu đồng. Gồm: 67% là 

doanh số thu nợ từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 29,9% là doanh số thu nợ từ 

hộ sản xuất, các doanh số thu nợ còn lại chỉ chiếm 3,1%. 

+ Sang năm 2007 doanh số thu nợ tăng lên 8.404.202 triệu đồng. Trong 

đó: 70,6% là doanh số thu nợ từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 27,6% là 

doanh số thu nợ từ hộ sản xuất, các doanh số thu nợ còn lại chỉ chiếm 1,8%. 

Doanh số thu nợ của doanh nghiệp tăng qua ba năm, mỗi năm tăng với tỷ 

lệ khá cao, năm 2006 tăng 47,2% so với năm 2005, năm 2007 tăng 59,6% so với 

năm 2007. 

Giống như doanh số cho vay, doanh số thu nợ của Ngân hàng tăng chủ 

yếu nhờ sự gia tăng của thu nợ các đối tượng vay nợ đặc biệt là các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh và hộ sản xuất. Đây là hai đối tượng mang lại nguồn lợi lớn cho 

Ngân hàng, doanh số vay nợ cao và doanh số trả nợ cũng cao. Các đối tượng này 

luôn mong muốn trả nợ để có thể tiếp tục hợp tác cùng Ngân hàng, khả năng tài 

chính lớn nên việc trả nợ cũng đúng hạn. Bên cạnh đó do Ngân hàng cũng rất thận 

trọng trong việc lựa chọn khách hàng, thường chọn các doanh nghiệp, hộ sản xuất 

có uy tín, có phương án kinh doanh rõ ràng, cụ thể để đầu tư tín dụng để cho vay, 

nên công tác thu nợ cũng dễ dàng hơn nhiều so với các đối tượng khác. Đồng vốn 

Ngân hàng đầu tư vào hai đối tượng này thì khả năng sinh lời là rất cao. Riêng  năm 

2007, do chính sách cổ phần hóa, các doanh nghiệp nhà nước bị thu hẹp, doanh số 

cho vay thấp nên doanh số thu nợ cũng giảm 49,9% so với năm 2006, điều phù hợp 

với tình hình hoạt động của địa phương. 

Tuy là doanh số thu nợ của Ngân hàng tăng liên tục qua ba năm, nhưng 

vẫn còn thấp hơn so với doanh số cho vay trong năm, chưa kể đến những khoản nợ 

vay của năm trước chuyển qua. Nguyên nhân là vì có những món nợ vay phát sinh 

vào cuối mỗi năm phải để qua năm sau mới thu được. Mặt khác, vẫn còn những món 

nợ vay được Ngân hàng cho gia hạn nợ, chuyển qua nợ khoanh, chuyển thành các 

nhóm nợ 3, 4, 5 của nợ xấu đã làm cho nguồn thu nợ giảm. 
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4.5 TÌNH HÌNH DƢ NỢ. 

Dư nợ cho vay có thể được hiểu là hệ số giữa doanh số cho vay và thu nợ. 

Như vậy, chỉ tiêu dư nợ cho vay là khoản tiền đã giải ngân mà Ngân hàng chưa thu 

hồi về. Dư nợ cho vay là chỉ tiêu xác thực để đánh giá về qui mô hoạt động tín dụng 

trong từng thời kỳ. Đây là một chỉ tiêu không thể thiếu khi nói đến hoạt động tín 

dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên, việc phân tích dư nợ kết hợp với nợ xấu sẽ cho 

phép ta phản ánh chính xác hơn về hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 

Nhìn chung, các NHTM có mức dư nợ cao thường là các Ngân hàng có qui mô hoạt 

động rộng, nguồn vốn mạnh và đa dạng. Để hiểu rõ hơn về tình hình dư nợ của 

Ngân hàng diễn biến như thế nào trong ba năm qua, ta xem xét dư nợ của Ngân 

hàng theo thời hạn và theo đối tượng. 

4.5.1 Dư nợ theo thời hạn:: 

Bảng 10: TÌNH HÌNH DƢ NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Ngắn hạn 1.807.830 2.227.171 3.494.805 419.341 23,2 1.267.634 56,9 

Trung hạn 696.409 800.144 958.476 103.735 14,9 158.332 19,8 

Dài hạn 69.332 63.665 59.838 -5.667 -8,2 -3.827 -6,0 

Tổng 2.573.571 3.090.980 4.513.119(*) 517.409 20,1 1.422.139 46,0 

Nguồn: Phòng tín dụng 

(*) đã bao gồm 158 triệu đồng thu nợ nợ khoanh 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15: TÌNH HÌNH DƢ NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG QUA 

BA NĂM 2005 - 2007 

 0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

2005 2006 2007 Năm 

Ngắn hạn 

Trung hạn 

Dài hạn 

Tổng 

Triệu đồng 



53 

Đồ thị trên cho ta thấy: 

Dư nợ của Ngân hàng qua ba năm đều tăng, năm 2006 tăng trên 20% so 

với năm 2005, sang năm 2007 tăng đến 46% so với năm 2006. Dư nợ qua các năm 

tương đối cao, nhưng so với mức tăng trưởng của cho vay và thu nợ thì mức tăng 

trưởng của dư nợ vẫn chưa cao. Mức dư nợ của Ngân hàng do nhiều nguyên nhân 

tác động: 

+ NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng là một trong những Ngân 

hàng có qui mô lớn thuộc hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam nên mức dư nợ của 

Ngân hàng khá cao là điều hợp lý. 

+ Do Ngân hàng luôn mở rộng hoạt động tín dụng, tăng dư nợ để thúc đẩy 

nền kinh tế địa phuơng phát triển. Trong những năm qua doanh số cho vay của Ngân 

hàng liên tục tăng lên góp phần làm cho dư nợ gia tăng đáng kể. 

+ Ngân hàng thực hiện chuyển đổi cơ cấu tín dụng từ ngắn hạn sang trung 

hạn một mặt để sử dụng có hiệu quả vốn huy động nguồn vốn trung hạn, mặt khác 

để tăng cao lợi nhuận hoạt động. Các khoản nợ vay trung hạn lũy kế cộng dồn qua 

các năm tăng lên làm cho tổng dư nợ tăng. 

Trong tổng dư nợ ta thấy dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, năm 

2005 dư nợ đạt 2.573.571 triệu đồng trong đó ngắn hạn là 1.807.830 triệu đồng 

(chiếm khoảng 70,25% tổng dư nợ), dư nợ năm 2006 đạt 3.090.980 triệu đồng và dư 

nợ ngắn hạn đạt 2.227.171 triệu đồng (chiếm 72,05% tổng dư nợ), sang năm 2007 

tổng dư nợ đạt 4.513.119 triệu đồng thì dư nợ ngắn hạn đạt 3.494.805 triệu đồng 

(chiếm hơn 77,44% dư nợ 2007). Nguyên nhân là do cho vay ngắn hạn luôn chiếm 

tỷ trọng cao trong tổng cho vay, mặt khác tuy Ngân hàng có chuyển đổi cơ cấu cho 

vay nhưng do nhu cầu vay dài hạn không cao nên Ngân hàng vẫn cho vay ngắn hạn 

là chủ yếu. 

Chiếm tỷ trọng cao sau dư nợ ngắn hạn là dư nợ trung hạn. Cụ thể: 

+ Năm 2005 dư nợ trung hạn đạt 696.409 triệu đồng chiếm 27,06% tổng 

dư nợ năm 2005. 

+ Năm 2006 dư nợ trung hạn đạt 800.144 triệu đồng chiếm 25,89% tổng 

dư nợ, tăng 14,9% so với năm 2005. 

+ Đến năm 2007 dư nợ trung hạn đạt 958.476 triệu đồng chiếm 21,24% 

tổng dư nợ, tăng 19,8% so với năm 2006. 
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Qua số liệu ta thấy mức dư nợ trung hạn có tăng nhưng tăng không đáng 

kể vì các năm qua cho vay trung hạn không cao do nhu cầu vay vốn trung hạn ít hơn 

nhiều so với nhu cầu vốn ngắn hạn ở địa phương. Mặt khác, do cho vay trung hạn 

rủi ro thường cao nên chi nhánh chú trọng đến việc mở rộng cho vay đối với những 

đối tượng có nguồn trả nợ và tài sản đảm bảo chắc chắn, đồng thời duy trì mối quan 

hệ với những khách hàng truyền thống của Ngân hàng, không cho vay theo số 

lượng, tiến tới sàng lọc thật kỹ khách hàng trước khi quyết định cho vay nhằm giảm 

thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 

Dư nợ cho vay dài hạn có phần giảm đi, có thể là do cho vay dài hạn 

không nhiều trong các năm, thêm vào đó các món nợ vay dài hạn các năm trước đến 

hạn phải trả nên dư nợ dài hạn giảm xuống. 

Bên cạnh việc xem xét dư nợ của một Ngân hàng ta cần chú ý đến rủi ro 

mà Ngân hàng gánh chịu với mức dư nợ đó, mặc dù mức dư nợ đó cao nhưng rủi ro 

mà Ngân hàng phải gánh chịu nằm trong khoảng có thể chấp nhận được thì mức dư 

nợ đó vẫn là tốt vì nó thể hiện đuợc qui mô, khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn cho 

khách hàng cao. Dư nợ của NHNo Sóc Trăng mấy năm qua tăng do Ngân hàng mở 

rộng thị phần tăng trưởng tín dụng, cho vay nhiều nên dư nợ cũng cao. Ngân hàng 

nên theo dõi mức rủi ro hợp lý trước khi quyết định tăng trưởng dư nợ để làm cho 

hoạt động của Ngân hàng có hiệu quả hơn. 

4.5.2 Dư nợ theo đối tượng:  

Bảng 11: TÌNH HÌNH DƢ NỢ THEO ĐỐI TƢỢNG CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG BA NĂM 2005 - 2007 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

DNNN 76.163 75.510 86.555 -653 -0,9 11.045 14,6 

DNNQD 851.182 1.235.295 2.330.425 384.113 45,1 1.095.130 88,7 

HTX 860 1.027 1.902 167 19,4 875 85,2 

Hộ sản xuất 1.605.008 1.680.386 1.999.652 75.378 4,7 319.266 19,0 

Dự án 40.358 98.762 94.743 58.404 144,7 -4.019 -4,1 

Tổng 2.573.571 3.090.980 4.513.119(*) 517.409 20,1 1.422.139 46,0 

Nguồn: Phòng tín dụng 

(*) đã bao gồm 158 triệu đồng thu nợ của nợ khoanh. 
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Hình 16: TÌNH HÌNH DƢ NỢ THEO ĐỐI TƢỢNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 

BA NĂM 2005 - 2007 

Nhìn chung, dư nợ của các đối tuợng cho vay qua ba năm tăng, cũng như 

cho vay đối tượng, thì dư nợ tăng mạnh nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

(năm 2006 tăng 45,1% so với năm 2005, năm 2007 tăng 88,7% so với năm 2006) vì 

các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất nên nhu cầu vốn tăng, cộng thêm 

việc kinh doanh có phần thuận lợi hơn trong thời buổi mở cửa nên họ mạnh dạn đầu 

tư tiếp cho năm sau và ngân hàng cũng đã tăng trưởng dư nợ cho các đối tượng này 

nên làm cho dư nợ của doanh nghiệp năm 2006 và 2007 tăng lên đáng kể. 

Tuy tăng mạnh qua ba năm, năm 2006 tăng 19,4% so với năm 2005 và 

năm 2007 tăng 85,2% so với năm 2006, nhưng do chiếm tỷ trọng nhỏ nên dư nợ của 

HTX cũng không ảnh hưởng nhiều đến tổng dư nợ. Đây là đối tượng có nhu cầu vốn 

ít do quy mô sản xuất nhỏ, số lượng HTX trên địa bàn cũng ít nên doanh số cho vay, 

thu nợ và dư nợ hàng năm rất thấp.  

Ngược lại, tuy tốc độ tăng dư nợ của hộ sản xuất không cao nhưng cũng 

chiếm một phần đáng kể trong tổng dư nợ, năm 2005 dư nợ hộ sản xuất đạt 

1.605.008 triệu đồng, năm 2006 dư nợ đạt 1.680.386 triệu đồng tăng 4,7% so với 

năm 2005, sang năm 2007 đạt 1.999.652 triệu đồng tăng 19%. Dư nợ hộ sản xuất 

cao là do tổng số khách hàng là hộ sản xuất (gồm: hộ gia đình và cá thể) luôn có số 

lượng lớn, doanh số này luôn tăng qua ba năm là do nhu cầu vay vốn của người dân 

địa phương luôn cao đặc biệt là những hộ nuôi tôm luôn cần vốn nhiều, việc thu nợ 

của đối tượng này tuy năm nào cũng tăng nhưng tăng chậm hơn tốc độ vay vốn nên 

dư nợ của đối tượng này cao. 
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Dư nợ đối với DNNN, nhìn vào bảng số liệu ta thấy dư nợ đối với loại 

hình doanh nghiệp này chiếm tỉ trọng rất thấp trong tổng dư nợ và có phần giảm ở 

năm 2006 so với năm 2005, sang năm 2007 đã tăng. Xét theo từng năm: Năm 2005, 

dư nợ của thành phần này là 76.163 triệu đồng. Năm 2006, giảm còn 75.510 triệu 

đồng, giảm 653 triệu đồng (giảm 0,9%) so với năm 2005. Qua năm 2007, dư nợ 

DNNN đã tăng trở lại đạt 86.555 triệu đồng tăng 11.045 triệu đồng (tăng 14,6%) so 

với năm 2006. Nguyên nhân là do trong năm 2006 tuy doanh số cho vay DNNN 

tăng mạnh (tăng 334,4%) so với năm 2005, nhưng doanh số thu nợ của năm này cao 

hơn nên làm cho dư nợ năm 2006 giảm so với năm 2005. Trong khi đó, tuy doanh 

số cho vay DNNN năm 2007 không cao nhưng doanh số thu nợ trong năm nay cũng 

thấp, nợ vay đã giải ngân năm 2006 cộng dồn sang năm 2007, thêm vào đó có 

những khoản vay phát sinh vào cuối năm 2007 chưa tới thời gian thu hồi nên làm 

cho dư nợ của nó cao hơn năm 2006. Bên cạnh đó, đối với DNNN hàng năm Ngân 

hàng cũng không mở rộng cho vay vốn, hầu như là cho vay ngắn hạn nên phần lớn 

là thu trong năm điều này làm cho dư nợ của DNNN luôn chiếm tỷ trọng thấp trong 

tổng dư nợ. 

Tóm lại, trong những năm qua do nhu cầu đầu tư tăng cao đã làm cho 

doanh số cho vay cũng như dư nợ của Ngân hàng tăng theo. Đây là một thuận lợi, 

mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của Ngân hàng trong những năm qua. Song, 

Ngân hàng cần xem xét các rủi ro có thể phát sinh và chất lượng tín dụng trước khi 

quyết định có nên tăng trưởng dư nợ hay không. 

4.6 TÌNH HÌNH NỢ XẤU 

Nợ xấu theo quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 

2007 thì nợ xấu là những khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, là những khoản 

nợ đã đến kỳ hạn trả nhưng chưa được thanh toán và Ngân hàng đã làm thủ tục 

chuyển sang các nhóm nợ xấu. Một Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu quá cao sẽ rất khó 

khăn trong việc duy trì và mở rộng tín dụng. Cùng với doanh số thu nợ, nợ xấu cũng 

phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tín dụng của Ngân hàng.  
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4.6.1 Nợ xấu theo thời hạn: 

Bảng 12: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NGÂN 

HÀNG TRONG BA NĂM 2005 – 2007. 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

Ngắn hạn 33.582 62.476 250.247 28.894 86,0 187.771 300,5 

Trung, dài hạn 10.303 3.264 51.513 -7.039 -68,3 48.249 1.478,2 

Tổng 43.885 65.740 301.760 21.855 49,8 236.020 359,0 

Nguồn: Phòng tín dụng 

 

Hình 17: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG QUA 

BA NĂM 2005 - 2007 

Qua bảng số liệu cho thấy tình trạng nợ xấu của Ngân hàng qua các năm 

tăng, tăng nhanh nhất vào năm 2007. Cụ thể, nợ xấu đã tăng từ 43.885 triệu đồng 

trong năm 2005 lên đến 65.740 triệu đồng vào năm 2006 (tăng gần 50% so với năm 

2005). Sang năm 2007, số nợ xấu này lên tới 301.760 triệu đồng tăng tới 359% so 

với năm 2006. Nợ xấu tăng mạnh ở năm này là do một số nguyên nhân: 

+ Tốc độ tăng trưởng cho vay, dư nợ tăng quá nhanh trong năm nay vì thế  

không thể tránh tác động đến nợ xấu. 

+ Ngân hàng phải cơ cấu lại nợ xấu theo quyết định của NHNN số 

18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 và có hiệu lực vào ngày 10 tháng 5 

năm 2007. Nên có những khoản nợ gia hạn trước đây chuyển vào các nhóm nợ 3, 4, 

5 làm tỷ lệ nợ xấu tăng lên. 

Năm 
0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

2005 2006 2007 

Ngắn hạn 

Trung, dài hạn 

Tổng 

Triệu đồng 



58 

+ Tình hình dịch bệnh, thiên tai tuy được sự hỗ trợ của chính quyền địa 

phương trong việc khôi phục sản xuất nhưng thiệt hại quá lớn nên nhiều món nợ đến 

hạn vẫn chưa thu hồi được, để tạo điều kiện cho việc khôi phục sản xuất Ngân hàng 

gia hạn thêm thời hạn trả nợ của các món vay đã làm cho nợ xấu tăng lên. 

Qua bảng số liệu cho thấy, nợ xấu của Ngân hàng chủ yếu là nợ xấu ngắn 

hạn. Cụ thể: 

+ Năm 2005, nợ xấu ngắn hạn tới 33.582 triệu đồng chiếm đến 76,52%, 

trong khi nợ xấu trung và dài hạn chỉ chiếm 23,48% trong tổng nợ xấu năm 2005. 

+ Năm 2006, nợ xấu ngắn hạn lên đến 62.476 triệu đồng chiếm hơn 95%, 

trung và dài hạn chỉ có khoảng 5% tổng nợ xấu năm 2006 . 

+ Sang năm 2007 tuy tỷ trọng nợ xấu ngắn hạn đã giảm trong tổng nợ xấu 

của năm chỉ chiếm 82,93% trong tổng nợ xấu năm 2007 nhưng vẫn ở mức cao lên 

tới 250.247 triệu đồng tăng 300,5% so với năm 2006, tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn 

chiếm 17,07% tổng nợ xấu năm 2007. 

Nợ xấu ngắn hạn tăng nhanh có thể là do trong công tác thẩm định cho 

vay ngắn hạn trong những năm trước còn chủ quan, thực hiện đơn giản nên phát 

sinh nợ xấu ngắn hạn cao. Một phần là do phía người vay gặp rủi ro trong sản xuất 

kinh doanh dẫn đến mất khả năng trả nợ cũng làm cho nợ xấu tăng. Những món vay 

nợ trung hạn với thời gian dài hơn thường chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, nên với 

lượng nợ xấu thấp như vậy cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín 

dụng đã đề ra. 

4.6.2 Nợ xấu theo đối tượng tín dụng : 

Bảng 13: TÌNH HÌNH NỢ XẤU PHÂN THEO ĐỐI TƢỢNG TÍN DỤNG CỦA 

NGÂN HÀNG  TRONG BA NĂM 2005 – 2007. 

Đvt: triệu đồng  

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 
2006/2005 2007/2006 

Số tiền % Số tiền % 

DN ngoài quốc doanh 550 150 5.927 -400 -72,7 5.777 3.851,3 

Hộ sản xuất 34.847 64.932 289.238 30.085 86,3 224.306 345,4 

Dự án 8.488 658 6.595 -7.830 -92,2 5.937 902,3 

Tổng 43.885 65.740 301.760 21.855 49,8 236.020 359,0 

Nguồn: Phòng tín dụng 
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Hình 18: TỶ TRỌNG NỢ XẤU CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG TRONG TỔNG NỢ 

XẤU CỦA NGÂN HÀNG Ở TỪNG NĂM 2005, 2006, 2007 

Khi xem xét nợ xấu phân theo đối tượng thì ta thấy đối tượng nợ xấu chủ 

yếu phát sinh từ hộ sản xuất kinh doanh (gia đình, cá thể), qua các năm nợ xấu đối 

tượng này luôn chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể: 

+ Năm 2005 tổng nợ xấu của Ngân hàng là 43.885 triệu đồng, trong đó nợ 

xấu từ hộ sản xuất kinh doanh là 34.847 chiếm khoảng 79,41%. 

+ Năm 2006 tổng nợ xấu của Ngân hàng là 65.740 triệu đồng, nợ xấu hộ 

sản xuất là 64.932 triệu đồng, chiếm khoảng 98,77%. 

+ Sang năm 2007 tổng nợ xấu của Ngân hàng lên đến 301.760 triệu đồng 

sở dĩ nợ xấu tăng quá nhanh là do nợ xấu hộ sản xuất tăng nhanh và lên đến 289.238 

triệu đồng, chiếm 95,85% nợ xấu năm 2007. 

Còn nợ xấu các đối tượng khác chiếm phần nhỏ không đáng kể. Nguyên 

nhân nợ xấu hộ sản xuất kinh doanh cao là do: 

+ Quá trình sản xuất bị thiên tai, dịch bệnh trong nhiều năm liền (phần lớn 

là hộ nuôi tôm), tuy được NHNo gia hạn nhưng khả năng khôi phục sản xuất còn 

chậm. 

+ Một số trường hợp do vay sử dụng vốn sai mục đích, nuôi tôm ngoài 

vùng qui hoạch, quy trình sản xuất chưa hợp lý theo khuyến cáo của ngành chức 

năng. 

+ Ngoài ra một số bộ phận dư nợ tín dụng phát sinh trước đây do khâu 

thẩm định chưa tốt, quá trình xử lý nợ thiếu kiên quyết, ý thức vay trả của hộ vay 

chưa cao. 
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Tóm lại, trong hoạt động kinh doanh tiền tệ tình trạng tồn tại nợ xấu là 

không thể tránh khỏi, mức nợ xấu quá cao sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 

vì nó làm phát sinh rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhưng tùy theo 

qui mô và tình hình vốn của từng Ngân hàng mà nợ xấu sẽ phát sinh mức rủi ro khác 

nhau và Ngân hàng nên theo dõi thường xuyên làm sao cho chỉ số nợ xấu trên tổng 

dư nợ không vượt qua mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

4.7 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 

Bảng 14: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG 

TRONG BA NĂM 2005 – 2007 

Chỉ tiêu Đvt 2005 2006 2007 

Tổng nguồn vốn triệu đồng 2.650.988 3.165.667 4.597.330 

Vốn huy động triệu đồng 1.213.587 1.486.938 1.852.139 

   +Không kỳ hạn triệu đồng 517.803 367.247 326.039 

   +Có kỳ hạn dưới 12 tháng triệu đồng 282.658 477.755 774.136 

   +Có kỳ hạn trên 12 tháng triệu đồng 413.126 641.936 751.964 

Doanh số cho vay triệu đồng 3.923.675 5.781.765 9.826.341 

Doanh số thu nợ triệu đồng 3.577.006 5.264.356 8.404.202 

Tổng dƣ nợ triệu đồng 2.573.571 3.090.980 4.513.119 

   +Dư nợ ngắn hạn triệu đồng 1.807.830 2.227.171 3.494.805 

   +Dư nợ trung hạn triệu đồng 696.409 800.144 958.476 

   +Dư nợ dài hạn triệu đồng 69.332 63.665 59.838 

Dƣ nợ bình quân triệu đồng 2.401.284 2.832.275,5 3.802.049,5 

Nợ xấu triệu đồng 43.885 65.740 301.760 

VHĐ/TNV % 45,78 46,97 40,29 

VHĐ (KKH)/ VHĐ % 42,67 24,70 17,60 

VHĐ (dưới 12 tháng)/ VHĐ % 23,29 32,13 41,80 

VHĐ (trên 12 tháng)/ VHĐ % 34,04 43,17 40,60 

TDN/TNV lần 0,97 0,98 0,98 

TDN/VHĐ lần 2,12 2,08 2,44 

DN (ngắn hạn)/VHĐ lần 1,49 1,50 1,89 

DN (trung hạn)/VHĐ lần 0,57 0,54 0,52 

DN (dài hạn)/VHĐ lần 0,06 0,04 0,03 

Hệ số thu nợ  % 91,16 91,05 85,53 

Vòng quay vốn tín dụng vòng 1,49 1,86 2,21 

NX/TDN % 1,71 2,13 6,69 
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4.7.1 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn (VHĐ/TNV): 

Tỷ số này nhằm đánh giá khả năng huy động vốn của Ngân hàng, tỷ số 

này càng cao thì khả năng chủ động của Ngân hàng càng lớn. Qua các năm ta thấy 

tỷ số này của Ngân là khá tốt tỷ trọng đều trên 40% 

Năm 2006 là 46,97% tăng 1,19 % so với năm 2005, do vốn huy động năm 

2006 tăng so với vốn huy động năm 2005. Sang năm 2007 tỷ số này giảm còn 

40,29% do hoặc là vốn huy động giảm, hoặc là tổng nguồn vốn tăng, nhưng theo số 

liệu ta thấy vốn huy động trong năm 2007 tăng so với vốn huy động năm 2006 và sở 

dĩ tỷ số này giảm là do tổng nguồn vốn tăng quá nhanh so với vốn huy động được. 

Tổng nguồn vốn năm 2007 tăng nhanh chủ yếu là do vốn điều chuyển tăng, vốn huy 

động năm này không tăng đáng kể trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng. Nguyên 

nhân của vốn điều chuyển tăng do Ngân hàng mẹ tăng vốn tự có của mình lên và 

cung cấp thêm vốn cho các Ngân hàng con để mở rộng qui mô, tăng nguồn vốn để 

tăng khả năng cạnh tranh, tránh sự thâu tóm của các Ngân hàng, TCTD nước ngoài 

khi Việt Nam gia nhập WTO. Tuy là tỷ số này giảm trong năm 2007 nhưng không 

thể nói hoạt động huy động vốn của Ngân hàng không có hiệu quả trong năm này vì 

năm này vốn huy động của Ngân hàng vẫn tăng so với hai năm trước và tỷ số vốn 

huy động trên tổng nguồn vốn vẫn còn cao. 

4.7.2 Vốn huy động theo thời hạn trên tổng vốn huy động: 

Tỷ số này sẽ cho ta biết khả năng cho vay của Ngân hàng như thế nào. Ở 

NHNo Sóc Trăng: 

+ Năm 2005 tiền gửi không kỳ hạn là 42,67%, tiền gửi dưới 12 tháng là 

23,29%, kỳ hạn trên 12 tháng là 34,04% trên vốn huy động. 

+ Năm 2006 tiền gửi không kỳ hạn là 24,70%, tiền gửi dưới 12 tháng là 

32,13%, kỳ hạn trên 12 tháng là 43,17% trên vốn huy động. 

+ Năm 2005 tiền gửi không kỳ hạn là 17,60%, tiền gửi dưới 12 tháng là 

41,80%, kỳ hạn trên 12 tháng là 40,60% trên vốn huy động. 

Tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động 

là đều không tốt vì thường phải trích lập một tỷ lệ dự trữ lớn để đảm bảo khả năng 

thanh khoản cho Ngân hàng, không thể đem toàn bộ để cho vay. Qua số liệu cho 

thấy tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng ngày càng tăng cho thấy Ngân hàng ngày 

càng chủ động trong việc cho vay của mình. Tuy Ngân hàng còn phụ thuộc nhiều 
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vào vốn điều chuyển của Ngân hàng mẹ nhưng vốn huy động có kỳ hạn của Ngân 

hàng đã khả quan hơn nhiều.   

4.7.3 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn (TDN/TNV):  

Đây là chỉ số tính toán khả năng sử dụng vốn cho vay trên tổng nguồn 

vốn. Chỉ số cho thấy trung bình một đồng vốn Ngân hàng đã cho vay được bao 

nhiêu đồng. Chỉ số này càng cao thì chứng tỏ khả năng cho vay của Ngân hàng càng 

tốt, nhưng nếu cao quá thì sẽ tiềm ẩn rủi ro mất khả năng thanh toán. Nếu chỉ số này 

thấp chứng tỏ Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu quả, bởi vì còn rất nhiều khoản 

tồn động không sinh lãi. Ngoài ra chỉ số này còn xác định quy mô Ngân hàng 

+ Năm 2005 một đồng vốn Ngân hàng bỏ ra thì sẽ sử dụng 0,97 đồng để 

cho vay. 

+ Năm 2007 và năm 2006, một đồng vốn Ngân hàng bỏ ra sẽ sử dụng 

0,98 đồng cho vay.  

Nhìn chung, trong ba năm dư nợ luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng 

nguồn vốn. Qua đó, ta thấy khả năng cho vay của Ngân hàng rất tốt, Ngân hàng đã 

sử dụng gần như toàn bộ tiền vốn để cho vay, đây là sự thành công của Ngân hàng 

trong công tác sử dụng vốn, cũng như sự nổ lực rất lớn của Ngân hàng trong quá 

trình cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vốn Ngân hàng có khả năng sinh lời 

cao. Nhưng điều cần lưu ý ở đây là tỷ số cao như thế có làm phát sinh rủi ro về 

thanh khoản và có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng không? Ta 

cần xem xét thêm tỷ số nợ xấu trên tổng dư nợ để có thể đánh giá chính xác hơn, 

hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro tín dụng của Ngân hàng trong thời gian qua. 

4.7.4 Tổng dư nợ trên vốn huy động (TDN/VHĐ): 

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay 

vốn. Ta có: 

+ Năm 2005 tỷ số này là 2,12 tức trong 2,12 đồng vốn Ngân hàng cho vay 

thì có 1 đồng là vốn huy động. 

+ Năm 2006 tỷ số này là 2,08 tức trong 2,08 đồng vốn Ngân hàng cho vay 

thì có 1 đồng là vốn huy động. Tỷ số này giảm so với năm 2005 do năm 2005 vốn 

huy động chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn và dư nợ năm này cao nên tỷ số 

này cao, mặc dù dư nợ năm 2006 tăng nhưng vốn huy động 2006 tăng với tốc độ 

nhanh hơn nên tỷ số này giảm. 
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+ Năm 2007 tỷ số này là 2,44 tức trong 2,44 đồng vốn Ngân hàng cho vay 

thì có 1 đồng là vốn huy động. Tỷ số năm 2007 tăng 0,36 so với năm 2006  nhưng 

ngược lại với trường hợp trên, trong năm nay vốn huy động tuy tăng nhưng dư nợ 

năm nay tăng quá nhanh làm cho tỷ số này tăng theo. 

Thông thường khi nguồn vốn huy động ở Ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp so 

với tổng nguồn vốn sử dụng thì dư nợ thường gấp nhiều lần so với vốn huy động. 

Nếu Ngân hàng sử dụng vốn cho vay phần lớn từ nguồn vốn cấp trên thì không hiệu 

quả bằng việc sử dụng nguồn vốn huy động được. Do vậy, tỷ lệ này càng gần 1 thì 

càng tốt cho hoạt động Ngân hàng, khi đó Ngân hàng sử dụng một cách có hiệu quả 

đồng vốn huy động được. 

4.7.5 Dư nợ ngắn (trung, dài) hạn trên tổng dư nợ: 

Chỉ tiêu này cho thấy cơ cấu tín dụng của Ngân hàng theo thời gian. Dựa 

vào chỉ số này để Ngân hàng điều chỉnh lại cơ cấu cho vay theo từng thời hạn cho 

hợp lý hơn trong từng giai đoạn và từng điều kiện hiện có của mình. 

Theo bảng số liệu, ta thấy: 

+ Năm 2005, trong 1,49 đồng cho vay ngắn hạn chỉ có 1 đồng là vốn do 

huy động. Với 1 đồng vốn huy động  thì Ngân hàng chỉ cho vay 0,57 đồng trung hạn 

và sử dụng 0,06 đồng cho vay dài hạn. 

+ Năm 2006, trong 1,50 đồng cho vay ngắn hạn chỉ có một đồng vốn huy 

động tham gia, nhưng trong 1 đồng vốn huy động được đó chỉ sử dụng 0,54 đồng để 

cho vay trung hạn và 0,04 động cho vay dài hạn. 

+ Sang năm 2007,  trong 1,89 đồng cho vay ngắn hạn chỉ có 1 đồng vốn 

huy động tham gia, nếu sử dụng để cho vay trung hạn thì vốn huy động tham gia 

0,52 đồng, dài hạn là 0,03 đồng. 

Tỷ số dư nợ ngắn hạn trên vốn huy năm qua ba năm đều tăng. Do cho vay 

ngắn hạn tăng nhanh, vốn huy động của Ngân hàng qua các năm cũng tăng nhưng 

cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho vay của Ngân hàng. 

Tỷ số dư nợ trung và dài hạn trên vốn huy động ngày càng giảm chứng tỏ 

Ngân hàng chỉ chú trọng tới khoản vay ngắn hạn không quan tâm nhiều đến khoản 

vay trung, dài hạn vì nhu cầu các khoản vay này thấp so với ngắn hạn, thêm vào đó 

rủi ro lại cao nên tỷ số này ngày càng thấp, đây là điều hạn chế của Ngân hàng, 

Ngân hàng nên cơ cấu lại các khoản cho vay vì thứ nhất tuy có rủi ro cao nhưng lợi 
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nhuận đem lại cũng cao, thứ hai để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động thời 

hạn này. 

4.7. 6 Hệ số thu nợ (doanh số thu nợ trên doanh số cho vay): 

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả thu nợ của Ngân hàng hay khả năng trả nợ 

vay của khách hàng, cho biết số tiền mà Ngân hàng thu được trong một thời kỳ kinh 

doanh nhất định từ một đồng doanh số cho vay. Hệ số thu nợ càng lớn thì càng được 

đánh giá tốt, cho thấy công tác thu hồi vốn của Ngân hàng càng hiệu quả và ngược 

lại.  

Năm 2005, hệ số này là 91,16% tức 100 đồng cho vay sẽ thu lại được 

91,16 đồng nợ. 

Năm 2006, hệ số này tăng giảm xuống 91,05% tức 100 đồng cho vay 

Ngân hàng thu hồi lại được 91,05 đồng nợ, tỷ số này giảm so với năm 2005 là do 

doanh số cho vay tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh số thu nợ của Ngân hàng. 

Đến năm 2007, hệ số này chỉ còn 85,53% do doanh số cho vay quá cao 

nên mặc dù có tăng nhưng doanh số thu nợ vẫn không tăng kịp với doanh số cho vay 

nên tỷ số năm này thấp hơn hai năm trước. 

Qua ba năm, ta thấy tỷ số này giảm nhưng không thể cho rằng hiệu quả 

thu nợ của Ngân hàng giảm được vì doanh số thu nợ của Ngân hàng vẫn tăng tốt qua 

các năm nhưng do doanh số cho vay tăng quá nhanh đặc biệt là năm 2007 và tuy 

giảm nhưng tỷ số này vẫn cao, cả ba năm đều trên 80% và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư 

nợ vẫn nằm trong mức kế hoạch (nhỏ hơn 7%) của Ngân hàng. 

4.7.7 Vòng quay vốn tín dụng: 

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ quay vòng của đồng vốn tín dụng từ đó biết 

được thời gian thu hồi vốn nhanh hay chậm. 

Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng năm 2005 là 1,49 vòng; năm 

2006 là 1,86 vòng; năm 2007 là 2,21 vòng. Chỉ số này tăng là do hoặc dư nợ bình 

quân qua các năm giảm hoặc doanh số thu nợ tăng nhưng theo như đã phân tích thì 

dư nợ của Ngân hàng qua các năm đều tăng và kéo theo dư nợ bình quân cũng tăng, 

do đó vòng vay tín dụng tăng do doanh số thu nợ tăng. Chỉ số này tăng qua ba năm 

cho thấy công tác thu hồi vốn năm sau cao hơn năm trước và khả năng sinh lời vốn 

của Ngân hàng tăng: 

+ Năm 2005 vốn Ngân hàng quay 1,49 vòng trong năm. 
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+ Năm 2006 vốn Ngân hàng quay 1,86 vòng trong năm tăng 0,37 vòng so 

với năm 2005. 

+ Sang năm 2007 vốn Ngân hàng quay 2,21 vòng trong năm tăng 0,35 

vòng so với năm 2006. 

Vòng quay vốn của Ngân hàng luôn lớn hơn 1 cho thấy vốn của Ngân 

hàng được sử dụng có hiệu quả, có khả năng sinh lời. Ngân hàng không bị rơi vào 

tình trạng ứ động về vốn. 

4.7.8  Nợ xấu trên tổng dư nợ (NX/TDN): 

Đây là chỉ số quan trọng đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của 

Ngân hàng. Những Ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín 

dụng của Ngân hàng này cao. 

Năm 2005, chỉ số này là 1,71% sang năm 2006 tăng lên thành 2,13% đến 

năm 2007 tăng gần đến 6,69%. Cho thấy nợ xấu của Ngân hàng ngày càng tăng 

nhưng nhìn chung chỉ số này chưa vượt qua mức kế hoạch 7% của Ngân hàng, do 

đó Ngân hàng vẫn kiểm soát được hoạt động của mình. 

Nếu xem xét kết hợp chỉ số này với dư nợ của Ngân hàng thì ta thấy mức 

dư nợ của Ngân hàng cao là tốt vì nó thể hiện qui mô lớn của Ngân hàng, nguồn vốn 

mạnh, cho thấy hoạt động cho vay của Ngân hàng là có hiệu quả. 
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Chƣơng 5: 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG CỦA  NHNo & PTNT CHI NHÁNH 

TỈNH SÓC TRĂNG: 

 

5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:  

 5.1.1 Bên ngoài Ngân hàng: 

Điều kiện kinh tế xã hội trong nước năm 2008 ảnh hưởng đến hoạt động 

chung của Ngân hàng: 

Trong những tháng đầu năm 2008 tình hình kinh tế trong nước biến động 

liên tục do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu tăng mạnh, 

giá xăng dầu tăng khá cao làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, giá 

vàng tăng nhanh, lãi suất huy động vốn lên tới 12%/năm kéo theo đó làm cho lãi 

suất cho vay tăng nhanh. 

Lạm phát đầu năm 2008 lên tới 9%. Để kiềm chế lạm phát NHNN tăng tỷ 

lệ dữ trữ bắt buộc lên, phát hành trái phiếu, nhất thời làm cho các Ngân hàng mất 

khả năng thanh toán nên Ngân hàng phải tăng lãi suất huy động lên để thu hút tiền 

gởi bên ngoài hơn là phải vay với lãi suất 20% liên Ngân hàng. 

USD mất giá làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. 

thêm vào đó do tình trạng thừa USD và không thể dự báo trước tình hình giá USD 

nên các Ngân hàng không muốn mua vào USD nữa để phòng ngừa rủi ro khi USD 

tiếp tục mất giá, điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân 

hàng và hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

Chính phủ xác định nguyên tắc lãi suất phải thực dương (lãi suất cao hơn 

lạm phát) mà lạm phát lại quá cao thì Ngân hàng phải kéo lãi suất cho vay lên gần 

với mức trần lãi suất do NHNN quy định gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và 

làm cho hoạt động của Ngân hàng cũng gặp khó khăn.  
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Tình hình ở địa phương: 

Ngoài ảnh hưởng chung của nền kinh tế cả nuớc ở những tháng đầu năm 

2008, địa phương cũng còn một số tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng: 

Sóc Trăng là tỉnh đông người dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hoạt động 

kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên nguồn vốn dư thừa trong dân còn thấp, bên cạnh 

đó do địa hình nhiều sông rạch, giao thông đi lại khó khăn do đó Ngân hàng gặp rất 

nhiều trở ngại trong công tác huy động vốn, mặc dù Ngân hàng đã đề ra nhiều giải 

pháp, mục tiêu huy động vốn mà nguồn vốn huy động được hàng năm vẫn thấp 

không thể tự cân đối với nhu cầu đầu tư tín dụng hàng năm.  

Do có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, trong những năm gần đây trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng có rất nhiều Ngân hàng mới thành lập như Ngân hàng Đầu Tư, 

Ngân hàng Phát Triển Nhà, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Phương Đông, 

Ngân hàng Thương Tín, ngoài ra còn có Bưu điện, Bảo Hiểm, Công ty Xổ Số cũng 

tham gia huy động vốn rất tích cực với nhiều hình thức thu hút khách hàng như 

khuyến mãi, dự thưởng… nên gây không ít khó khăn cho Ngân hàng trong công tác 

huy động vốn. 

Do người dân Việt có thói quen giữ tiền ở nhà không muốn gửi vào Ngân 

hàng vì tâm lí lo sợ, điều này cũng gây thêm khó khăn cho công tác huy động vốn 

của Ngân hàng. 

Các doanh nghiệp ở Sóc Trăng chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực xuất 

khẩu thủy sản nên cũng bị ảnh hưởng do sự mất giá của USD. 

5.1.2 Bên trong Ngân hàng: 

Ngoài các kết quả đạt được Ngân hàng đạt được trong những năm qua, 

Ngân hàng vẫn còn một số tồn tại như sau:   

+ Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân ngày càng cao 

nhưng vốn Ngân hàng chủ yếu lại là vốn điều chuyển, vốn huy động thấp. Chi phí 

sử dụng vốn điều chuyển cao hơn nhiều so với vốn huy động, nên mặc dù hoạt động 

có hiệu quả nhưng lợi nhuận đem lại chưa cao lắm.  

+ Tốc độ tín dụng tăng nhanh nhưng tốc độ gia tăng nợ xấu cũng nhanh, 

điều này sẽ làm phát sinh rủi ro cho Ngân hàng nếu Ngân hàng không có giải pháp 

phòng ngừa hợp lý. 
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+ Trong huy động vốn, nguồn vốn chủ yếu huy động được là không thời 

hạn, chủ yếu là tiền gửi thanh toán điều này làm ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn 

của Ngân hàng. 

+ Tuy đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cho vay nhưng tỷ lệ cho vay ngắn 

hạn vẫn còn khá cao, như thế Ngân hàng sẽ không sử dụng có hiệu quả vốn huy 

động trung và dài hạn. 

+ Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tuy chưa vượt qua mức 7% nhưng năm 

2007 tỷ lệ này đã lên gần tới 6,69% đã là khá cao nên Ngân hàng cần có những biện 

pháp kịp thời để điều chỉnh lại tỷ lệ này tránh rủi ro cho hoạt động của mình. 

+ Tuy cuối năm 2007 chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Sóc Trăng chiếm tỷ 

trọng là 55,6% thị phần tín dụng của tỉnh nhưng đây vẫn chưa thực sự cao so với qui 

mô của Ngân hàng. Do những quy định trong cho vay vốn của Ngân hàng còn quá 

cứng nhắc nên mặc dù hiện nay nhu cầu vốn của các doanh nghiệp, các TCKT, các 

cá nhân là rất lớn mà Ngân hàng lại không thể đáp ứng để mất đi cơ hội đầu tư lớn.  

+ Do chưa đủ về nhân lực để mở rộng thẩm định hồ sơ vay vốn cho các 

doanh nghiệp của cán bộ thẩm định, nên Ngân hàng vẫn chưa mở rộng cho vay 

trung dài hạn đối với doanh nghiệp mà đây là loại hình cho vay mang lại lợi nhuận 

cao nhất cho Ngân hàng. 

5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN 

DỤNG CHO NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG: 

5.2.1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và cho vay: 

Hoạt động tín dụng gồm hai hoạt động chính: huy động vốn và cho vay. 

Ngân hàng muốn hoạt động có hiệu quả thì phải quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng 

như: lãi suất, khách hàng, đội ngũ cán bộ ngân hàng … 

5.2.1.1 Về lãi suất:  

Tình hình lãi suất huy động và cho vay trong những tháng đầu năm nay 

tăng quá nhanh điều này đã gây ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của Ngân 

hàng. Nếu Ngân hàng huy động với mức lãi suất thấp thì không thể thu hút khách 

hàng gửi tiền, không thể cạnh tranh với các Ngân hàng trong cùng địa bàn. Ngược 

lại, nếu huy động với lãi suất quá cao thì không bảo bảm được đầu ra của tiền huy 

động được, tức là Ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong công tác cho vay, đây là vấn đề 

nhạy cảm cần xem xét thận trọng trước khi đưa ra mức lãi suất huy động và cho vay. 
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Nhiều Ngân hàng đã áp dụng lãi suất tiền gửi ngắn hạn lớn hơn lãi suất tiền gửi dài 

hạn để thu hút tiền gửi, đáp ứng khả năng thanh khoản tạm thời, đây chỉ là giải pháp 

tình thế không áp dụng lâu dài. 

Ngân hàng nên coi lãi suất như là một đòn bẩy tài chính, một công cụ hữu 

hiệu trong hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, Ngân hàng nên tiếp tục áp dụng 

chính sách linh hoạt lãi suất. Để thu hút lượng tiền gửi trong dân cư thì lãi suất phải 

đủ hấp dẫn và cần chú ý đến tình trạng chênh lệch lãi suất với các Ngân hàng khác 

trên cùng địa bàn, mang lại lợi ích cho cả khách hàng và Ngân hàng.  

Bên cạnh việc vận dụng linh hoạt lãi suất huy động vốn, cho vay, Ngân 

hàng cần phân loại khách hàng để áp dụng lãi suất hợp lý, qua đó duy trì tốt và mở 

rộng khách hàng mới. 

Đồng thời, Ngân hàng cần thực hiện tốt khung lãi suất cho vay và huy 

động của NHNo theo từng thời điểm, cố gắng tạo chênh lệch lãi suất tối thiểu 0,4% 

và nguyên tắc lãi suất có thời hạn dài phải lớn hơn lãi suất có kỳ hạn ít hơn, như vậy 

Ngân hàng mới có thể hạn chế được rủi ro khi lãi suất có biến động và lãi suất đó dĩ 

nhiên phải nằm trong mức cho phép, phải phù hợp với trần lãi suất do NHNN qui 

định trong từng thời kì cụ thể cho từng địa bàn.  

5.2.1.2 Về chính sách khách hàng: 

Khách hàng là nhân tố quyết định cho sự tồn tại, phát triển của Ngân 

hàng. Ngân hàng phải có chính sách khách hàng đúng đắn để có thể mở rộng qui mô 

cũng như nâng cao chất lượng kinh doanh của mình. Ngân hàng thường xuyên chăm 

sóc khách hàng cũ, mở rộng thêm khách hàng mới bằng các hoạt động thiết thực.   

Trong hoạt động huy động vốn Ngân hàng nên sắp xếp đội ngũ cán bộ 

công nhân viên có khả năng giao tiếp tốt, có trình độ chuyên môn. Một mặt, có thể 

huy động được nhiều vốn, một mặt có thể tạo được cảm giác thoả mái, hài lòng và 

một ấn tượng về một Ngân hàng chuyên nghiệp trong lòng khách hàng không chỉ 

lần gửi tiền này mà còn cho những lần gửi tiền sau. 

Còn trong hoạt động cho vay, Ngân hàng phải có chính sách phân loại 

khách hàng để áp dụng khung lãi suất thích hợp giúp khách hàng mức chịu lãi hợp 

lý, đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng đồng thời tránh rủi ro không thu được nợ. 

Nhân viên Ngân hàng nên có thái độ ân cần, hướng dẫn thủ tục vay một cách rõ 

ràng, tận tình khi khách hàng đến làm thủ tục xin vay, đây là một điểm rất quan 
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trọng vì cho vay Ngân hàng chủ yếu là cho vay ngắn hạn, đáp ứng khả năng tạm 

thời cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nên khi khách hàng đánh giá thái độ 

phục vụ nhân viên không tốt họ sẽ không muốn vay nữa như vậy làm cho ý nghĩa 

của hoạt động huy động vốn mất đi và nguồn vốn Ngân hàng sẽ mất đi cơ hội sinh 

lời, kéo theo đó là lợi nhuận sẽ giảm xuống. 

Nói tóm lai, Ngân hàng nên xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với 

từng đối tượng khách hàng trên cơ sở đó thực hiện tốt hoạt động chăm sóc đối với 

tất cả các khách hàng bao gồm phong cách, tác phong giao tiếp, thăm hỏi, tư vấn, 

hậu mãi. 

5.2.1.3 Về phát triển  thƣơng hiệu “Agribank”: 

Quan niệm “hữu xạ tự nhiên hương” đã không còn mà chúng ta phải xây 

dựng một thương hiệu, xây dựng một chiến lược marketing cụ thể cho Ngân hàng. 

Trong những năm gần đây việc xây dựng thương hiệu đã được chú trọng nhưng để 

có được một chiến lược marketing thì không chỉ đơn giản là việc quảng bá thương 

hiệu, việc quảng bá về Ngân hàng của mình mà là cả một quá trình: từ việc phân 

loại, xác định khách hàng mục tiêu, thẩm định, chọn lựa hình thức cho vay hay huy 

động cho đến khâu hậu mãi. Thông qua quá trình marketing thì thương hiệu Ngân 

hàng sẽ được củng cố và phát triển. Làm sao cho khách hàng nghĩ đến “Agribank” 

đầu tiên khi muốn gửi tiền, khi có một dự án cần vốn tài trợ, để thực hiện điều này 

cần phối hợp nhiều khâu từ hình thành chiến lược cho tới tiếp cận, phục vụ, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Tuy việc xây dựng một chiến lược 

marketing còn mới lạ đối với lĩnh vực kinh doanh tiền tệ như Ngân hàng nhưng hiệu 

quả của nó đem lại rất lớn. Vì vậy, Ngân hàng nên xây dựng cho mình một chiến 

lược marketing cụ thể, một chính sách phát triển thương hiệu rõ ràng, phù hợp với 

điều kiện của Ngân hàng, điều kiện chung của nền kinh tế. 

5.2.1.4 Về cán bộ, công nhân viên: 

Cán bộ công nhân viên phải được bố trí phù hợp với năng lực chuyên 

môn, phải có kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu những 

cái mới phục vụ lại cho hoạt động của Ngân hàng.  

Có chính sách khuyến khích cá nhân, tập thể, xử lý cán bộ yếu kém: chú 

trọng công tác khen thưởng và nghiêm túc xử lý những yếu kém, qua đó tạo động 

lực thi đua, tích cực, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đồng thời nâng cao 
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trách nhiệm, tính chủ động trong công việc để hoàn thành công tác được giao có 

hiệu quả, chất lượng. 

5.2.1.5 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định: 

Thẩm định là một khâu rất quan trọng trong quá trình quyết định cho vay, 

hiệu quả của công tác này ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Do 

đó, cán bộ tín dụng phải thực hiện đầy đủ các quy định trong quy trình thẩm định, 

không nên tùy tiện, sơ sài nhất là đối với việc tái thẩm định. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thêm về nghiệp vụ, về 

các thông tin kinh tế -  kỹ thuật, các thông tin dự báo phát triển của các ngành, giá 

cả trên thị trường cho các cán bộ tín dụng để phục vụ cho công tác thẩm định có 

hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng tín dụng cho Ngân hàng. 

Nên có sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng và hợp lý phù hợp 

với chuyên môn của từng cán bộ, tách bạch chức năng bán hàng và chức năng thẩm 

định tín dụng, theo đó cán bộ thẩm định sẽ không tiếp xúc với khách hàng (để đảm 

bảo tính khách quan). Trong quá trình thẩm định nên thu thập đầy đủ thông tin về 

khách hàng để có thể đưa ra quyết định tín dụng nhanh chóng và hợp lý. 

5.2.1.5 Về cơ sở vật chất: 

Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại là một trong những biện pháp để 

thu hút khách hàng, cạnh tranh với các Ngân hàng cùng địa bàn, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc quản lý của các cấp lãnh đạo. Do đó, Ngân hàng nên đầu tư phát triển 

máy móc, cơ sở vật chất phù hợp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện tại. 

5.2.2 Một số biện pháp hạn chế nợ xấu: 

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt 

động tín dụng, mặc dù chúng ta không thể triệt tiêu nó nhưng chúng ta có thể hạn 

chế nó bằng các biện pháp: 

- Khi bắt đầu một món vay nào đó Ngân hàng nên thẩm định xem xét thận 

trọng đối với tất cả các khách hàng vì là khách hàng mới chưa có giao dịch với 

khách hàng thì việc thẩm định kỹ lưỡng là việc đương nhiên, còn đối với những 

khách hàng đã có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tuy đã tạo được sự tin cậy, uy tín 

với Ngân hàng nhưng Ngân hàng cũng nên thẩm định kỹ kế hoạch kinh doanh của 

họ là do không phải dự án nào của họ cũng khả thi, vốn cho họ vay không phải lúc 
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nào cũng thu hồi đúng thời hạn. Nói chung, công tác thẩm định rất quan trọng tác 

động trực tiếp đến việc hình thành nợ xấu. 

- Đối với các món đã cho vay Ngân hàng nên theo dõi thường xuyên, xem 

họ có sử dụng vốn vay đúng mục đích vay vốn đã thỏa thuận trong hợp đồng không 

để có biện pháp thu hồi nợ thích hợp và chọn lọc khách hàng cho Ngân hàng. 

- Tích cực xử lý và thu hồi nợ rủi ro, giảm thấp nợ xấu, thu đúng, thu đủ 

và kịp thời mọi nguồn thu. Ngân hàng phối hợp với lãnh đạo các huyện ủy, UBND 

các huyện và các địa phương trong công tác thu hồi nợ xấu để đạt kết quả tốt hơn.  
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Chƣơng 6: 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1 KẾT LUẬN. 

Cùng với sự lớn mạnh của NHNo & PTNT Việt Nam, NHNo & PTNT 

Sóc Trăng ngày càng phát triển và tự khẳng định mình đối với nền kinh tế địa 

phương. Là một Ngân hàng thương mại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, mục 

đích kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà Ngân hàng còn chú trọng quan tâm đến 

mục tiêu phát triển nền kinh tế xã hội ở địa phương. Thực tế, trong vài năm gần đây 

Ngân hàng đã mở rộng tín dụng và vốn của Ngân hàng đã giúp người dân đẩy mạnh 

sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật cho 

sản xuất, từ đó thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. 

Qua phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT chi 

nhánh tỉnh Sóc Trăng cho thấy hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng cao trong 

hoạt động của Ngân hàng. Nó góp phần vào việc cung cấp nguồn vốn, bổ sung cũng 

như hỗ trợ vốn cho dân cư, các đơn vị kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh, 

đồng thời thu hút và sử dụng có hiệu quả lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư, ổn định 

kinh tế. 

Trong ba năm qua công tác huy động vốn của Ngân hàng phát triển mạnh, 

năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2007 vốn huy động lên tới 1.852.139 triệu 

đồng. Đây là kết quả nổ lực của Ngân hàng trong việc mở rộng mạng lưới và tăng 

trưởng tín dụng. Công tác huy động vốn trong những năm qua tăng đáng kể còn do 

thực hiện đa dạng hình thức, phương thức huy động, áp dụng linh hoạt lãi suất huy 

động vốn trên cơ sở khung lãi suất của Ngân hàng thương mại trên địa bàn, đảm bảo 

lợi ích của khách hàng và của NHNo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thêm vào đó 

thương hiệu Agribank được Ngân hàng tích cực quảng bá, tiếp thị, tuyên truyền 

thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn giúp công tác huy 

động vốn ngày càng có hiệu quả. 

Nhưng nhìn chung, vốn Ngân hàng huy động được không đủ đáp ứng nhu 

cầu vay vốn ở địa phương và Ngân hàng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào vốn điều 

chuyển của NHNo & PTNT Việt Nam, tỷ lệ vốn điều chuyển trong tổng nguồn vốn 

vẫn còn cao, đây là mặt yếu của Ngân hàng, làm chi phí Ngân hàng cao hơn vì chi 
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phí sử dụng nguồn vốn này cao hơn sử dụng vốn huy động, nó ảnh hưởng đến kết 

quả kết quả kinh doanh của Ngân hàng. 

Nguyên tắc của hoạt động tín dụng là “đi vay để cho vay”. Công tác cho 

vay của NHNo & PTNT Sóc Trăng trong mấy năm qua cũng đã tăng cùng với tốc 

độ tăng trưởng của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường. Doanh số cho 

vay của năm sau cao hơn năm trước do có chính sách cho vay hợp lý, thủ tục đơn 

giản, đội ngũ nhân viên tận tình. Nếu xét theo thời hạn thì Ngân hàng chủ yếu là cho 

vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời của khách hàng. Nếu xét theo đối 

tượng thì đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh và hộ sản xuất kinh doanh, tỷ lệ vay vốn của hai đối tượng này chiếm khá cao 

trong doanh số cho vay của Ngân hàng. 

Hoạt động thu nợ của Ngân hàng vẫn tốt, vẫn tăng qua các năm. Do cho 

vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nên thu nợ thời hạn này cũng cao là một điều hợp 

lý và đối tượng có doanh số thu nợ cao là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vì đây 

thường là các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có nhu cầu 

vay lớn, cho vay của Ngân hàng đối với các đối tượng này cũng tăng qua các năm. 

Đối tượng này có thiện chí trả nợ, có khả năng trả nợ cao hơn so với các đối tượng 

khác. Thêm vào đó, vì mục đích phát triển lâu dài của mình, các doanh nghiệp muốn 

tạo một vị trí nhất định đối với Ngân hàng, để có thể vay nợ dễ dàng khi thiếu hụt 

vốn tạm thời và tạo điều kiện cho những lần vay kế tiếp nên họ thường trả nợ đúng 

hạn làm doanh số thu nợ của đối tượng này tăng qua ba năm và luôn cao hơn so các 

đối tượng khác của Ngân hàng. 

Đi cùng với doanh số cho vay và doanh số thu nợ là dư nợ tín dụng, dư nợ 

bị ảnh hưởng nhiều bởi hai yếu tố này. Dư nợ thể hiện qui mô hoạt động của Ngân 

hàng, Ngân hàng có qui mô lớn thì dư nợ cao là một điều không đáng lo ngại. Khi 

xem xét dư nợ của Ngân hàng ta cần kết hợp với yếu tố nợ xấu mới có thể đánh giá 

được tình hình dư nợ tốt hay xấu và Ngân hàng có nên tăng trưởng dư nợ hay 

không. Trong ba năm 2005 – 2007 dư nợ của NHNo & PTNT Sóc Trăng tăng nhanh 

nhưng vẫn được kiểm soát, quản lý chặt chẽ. Năm 2007 dư nợ đạt 8.404.202 triệu 

đồng, do Ngân hàng mở rộng mạng lưới, tăng trưởng tín dụng, tăng dư nợ để thúc 

đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. 

Nếu Ngân hàng không có những khoản nợ xấu thì đó không phải là hoạt 

động kinh doanh, rủi ro tín dụng luôn tồn tại và nợ xấu là một thực tế hiển nhiên ở 
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bất cứ Ngân hàng nào, kể cả các Ngân hàng hàng đầu trên thế giới bởi có những rủi 

ro nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản của các 

Ngân hàng có năng lực quản trị rủi ro tín dụng là khả năng khống chế nợ xấu ở một 

tỷ lệ có thể chấp nhận được nhờ xây dựng một mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, phù 

hợp với môi trường hoạt động để hạn chế được những rủi ro tín dụng mang tính chủ 

quan, xuất phát từ yếu tố con người và những rủi ro tín dụng khác có thể kiểm soát 

được. Những năm qua nợ xấu của NHNo & PTNT Sóc Trăng vẫn tăng, tỷ lệ nợ xấu 

trên tổng dư nợ vẫn cao nhưng vẫn chưa vượt quá dự tính của Ngân hàng, vẫn còn 

trong khả năng kiểm soát của Ngân hàng. 

Từ những thành quả đạt được làm cho lợi nhuận của Ngân hàng luôn đạt 

ở mức cao và cũng có tăng trưởng. Điều này cho thấy hoạt động của Ngân hàng đặc 

biệt là cấp tín dụng ngày càng tiến triển tốt đẹp mặc dù gặp nhiều khó khăn. Bên 

cạnh những mặt tích cực do nghiệp vụ tín dụng mang lại, Ngân hàng cần quan tâm 

hơn nữa đến công tác huy động vốn nhằm tạo sự cân đối giữa đầu vào và đầu ra để 

có thể chủ động hơn về nguồn vốn trong việc cấp tín dụng của Ngân hàng, đồng thời 

đẩy mạnh hơn nữa công tác thu nợ giảm thiểu nợ xấu. 

6.2 KIẾN NGHỊ 

6.2.1 Đối với Ngân hàng: 

Hiện nay, hệ thống thẻ ATM ngày càng phổ biến và do việc trả tiền lương 

qua thẻ cho cán bộ công nhân viên đã được thực hiện nên số thẻ ATM được sử dụng 

nhiều hơn. Máy rút tiền thì đã được trang bị nhiều nhưng nhu cầu con người ngày 

càng cao, ngày càng muốn có nhiều tiện ích hơn, vậy tại sao chúng ta phải rút tiền 

rồi mới thanh toán cho các việc chi tiêu của mình, tại sao không thanh toán tại quầy 

bằng chính thẻ rút tiền đó. Chính các lý do đó, Ngân hàng nên trang bị máy thanh 

toán tiền tự động có logo “Agribank” của Ngân hàng tại quầy cho những nơi công 

cộng như siêu thị, khách sạn, sân bay, các cửa hàng bán lẻ lớn ... Ngoài các lý do 

trên máy thanh toán tiền tại quầy sẽ giúp chúng ta tránh được những sự cố “nuốt 

tiền” do lỗi kỹ thuật của máy rút tiền, hiện tượng cướp giật khi khách hàng ra khỏi 

quầy rút tiền, đặc biệt vào ban đêm. Nếu trang bị máy thanh toán này thì Ngân hàng 

sẽ thu hút thêm được nhiều khách hàng gửi tiền tăng nguồn vốn cho Ngân hàng, để 

có thể cạnh tranh với các Ngân hàng trên cùng địa bàn vì những tiện ích của loại 

thiết bị này mang lại. 
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Tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu đầu tư, sao cho phù hợp với quy 

hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng địa phương; tích cực 

chuyển đổi cơ cấu tín dụng phù hợp với năng lực, khả năng quản lý tín dụng, năng 

lực tài chính và vốn đầu tư của từng đơn vị.  

Mặt khác thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ, kiên quyết xử lý thu hồi 

nợ xấu; tăng cường khâu thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng 

kiểm tra kiểm toán, nhằm khắc phục những sai xót để đảm bảo đầu tư có chất lượng 

và hiệu quả, để tiến tới mục tiêu lành mạnh tài chính, củng cố năng lực và nâng cao 

chất lượng hoạt động kinh doanh  

 Ngân hàng nên thường xuyên giáo dục nâng cao chất lượng cán bộ, nhân 

viên, đủ trình độ và năng lực để quản lý sâu sát vốn vay, giảm thiểu tối đa rủi ro 

trong đầu tư; đặc biệt phát động nhiều đợt thi đua về huy động vốn, về chất lượng và 

tăng trưởng tín dụng, về hiệu quả hoạt động tài chính. 

Ngân hàng nên thành lập Phòng Quan hệ khách hàng, đầu mối tiếp xúc và 

tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu của khách hàng để các bộ phận chức năng xem xét, xét 

duyệt. Phòng Quan hệ khách hàng có thể giúp phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt 

hơn, giúp phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa việc tiếp xúc khách hàng và thẩm định 

hồ sơ vay vốn để xem xét quyết định cho vay để hạn chế được những rủi ro tín dụng 

mang tính chủ quan xuất phát từ yếu tố con người. 

6.2.2 Đối với địa phương:  

Các ngành, các địa phương tiếp tục đôn đốc bà con sử dụng vốn vay đúng 

cam kết nhằm tạo vốn đầu tư quay vòng, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát 

triển. Lãnh đạo các huyện ủy, UBND các huyện và các địa phương quan tâm hơn 

nữa, hỗ trợ hơn nữa trong công tác thu nợ của Ngân hàng giúp Ngân hàng giảm tỷ lệ 

nợ xấu góp phần tăng trưởng tín dụng. 

Các ngành chức năng có những quy hoạch vùng, địa phương phù hợp với 

hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, công bố công khai rộng rãi để bà con nông dân 

biết. Mục tiêu, quy hoạch phát triển nghề nên có sự cân đối hợp lý giữa diện tích 

nuôi, sản lượng thu hoạch, năng lực chế biến của các doanh nghiệp chế biến…Được 

như vậy mới hy vọng ổn định tốt, có hiệu quả giữa cung cầu và giá cả tiêu thụ, giảm 

thiểu rủi ro và đảm bảo lợi ích cho bà con nông dân nuôi trồng.  
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