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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong hoạt động kinh doanh của NHTM, nguồn vốn có vai trò 

đặc biệt quan trọng, nó quyết định hầu hết các hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng. Thực tiễn công tác huy động và quản lý, sử dụng 

nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng đang là vấn đề bức xúc trên 

nhiều mặt đòi hỏi cần phải được củng cố, từng bước có những giải 

pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả.  

Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, trong thời gian qua Chi nhánh 

đã tích cực nghiên cứu, đề xuất, để tăng cường nguồn tiền gửi dân cư 

nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của ngân hàng đối với xã hội trong 

việc tìm kiếm nguồn vốn để cho vay các cá nhân, doanh nghiệp 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tới là 

một yêu cầu cấp bách.  

Với những lý do và thực tế như trên, nghiên cứu việc tăng 

cường huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh là vô cùng cấp thiết. 

Do đó tôi chọn đề tài: “Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Tp.Quy Nhơn” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của 

mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa, phân tích và tổng hợp những vấn đề lý luận cơ 

bản về huy động tiền gửi dân cư và tăng cường huy động tiền gửi dân 

cư. Phân tích, đánh giá thực trạng tăng cường huy động tiền gửi dân 

cư tại Chi nhánh nhằm rút ra các mặt thành tựu, hạn chế và nguyên 
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nhân của những hạn chế. Đề xuất hệ thống giải pháp tăng cường hoạt 

động huy động tiền gửi dân cư của Chi nhánh trong thời gian tới. 

* Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung của tăng cường huy động tiền gửi dân cư và tiêu 

chí đánh giá kết quả tăng cường huy động tiền gửi dân cư là gì? 

- Quá trình tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh 

có trở ngại gì, những vấn đề gì cần giải quyết? 

- Giải pháp chủ yếu để tăng cường huy động tiền gửi dân cư 

tại Chi nhánh? 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Những vấn đề lý luận về 

tăng cường huy động tiền gửi dân cư và thực tiễn tăng cường huy 

động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: Hoạt động huy động tiền gửi dân cư, không 

bao gồm toàn bộ hoạt động huy động vốn của ngân hàng. 

+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

+ Về đánh giá thực trạng: Đề tài lấy số liệu nghiên cứu qua 03 

năm 2010, 2011, 2012 tại Chi nhánh. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa trên cơ 

sở vận dụng phép duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp 

như: các phương pháp suy luận logic: quy nạp và diễn dịch; phân 

tích và tổng hợp; các phương pháp thống kê. 
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5. Kết cấu của Luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm có 03 

chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng cường huy động tiền gửi dân 

cư của ngân hàng thương mại.  

Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp.Quy 

Nhơn. 

Chương 3: Giải pháp tăng cường hoạt động huy động tiền gửi 

dân cư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Tp.Quy Nhơn. 

6. Tổng quan tài liệu 

 

CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG  

TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 

Nguồn vốn của NHTM  là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà ngân 

hàng tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư và thực thi các dịch 

vụ ngân hàng. Do nhu cầu về vốn của NHTM là rất lớn và việc tạo 

lập vốn cho ngân hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt 

động kinh doanh của NHTM. Vốn kinh doanh của NHTM là biểu 

hiện bằng tiền toàn bộ các tài sản có của ngân hàng. Đó là những giá 

trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho 

vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. 
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1.2. HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm về huy động tiền gửi dân cư của ngân 

hàng thương mại 

Huy động tiền gửi dân cư của NHTM là một trong những 

hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của NHTM. Huy động tiền 

gửi dân cư là hoạt động tạo nguồn vốn cho NHTM thông qua các 

hình thức khác nhau như nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, 

phát hành các công cụ nợ để thu hút các khoản tiền nhàn rỗi của các 

tầng lớp dân cư.  

1.2.2. Vai trò của huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng 

thương mại 

Nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư tuy không mang lại lợi 

nhuận trực tiếp cho ngân hàng nhưng nó là nghiệp vụ rất quan trọng. 

Không có nghiệp vụ này xem như không có hoạt động của NHTM. 

Để có vốn phục vụ các hoạt động này ngân hàng phải huy động vốn 

từ khách hàng đặc biệt là từ dân cư. Nghiệp vụ huy động tiền gửi dân 

cư do vậy có vai trò rất quan trọng đối với ngân hàng cũng như đối 

với dân cư và xã hội. 

1.2.3. Các hình thức huy động tiền gửi dân cư của ngân 

hàng thương mại 

a. Tiền gửi không kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền 

gửi không xác định. 

b. Tiền gửi có kỳ hạn: Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền có sự 

thỏa thuận về thời gian rút tiền.. 

c. Huy động tiền gửi bằng cách phát hành các công cụ nợ 

Hình thức huy động này bao gồm: phát hành kỳ phiếu, trái 
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phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Trong quá trình huy động vốn dưới hình 

thức phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các NHTM 

phải trả lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi huy động.  

1.3. TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Nội dung tăng cường huy động tiền gửi dân cư của 

ngân hàng thương mại 

Việc tăng cường huy động tiền gửi dân cư của NHTM được 

thể hiện ở những nội dung chủ yếu đây: gia tăng lượng tiền gửi huy 

động từ dân cư; quy mô và cơ cấu nguồn tiền gửi huy động từ dân cư 

phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn; gia tăng thị phần huy động tiền 

gửi dân cư; chi phí huy động tiền gửi từ dân cư hợp lý; nâng cao chất 

lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi dân cư. 

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả tăng cường huy động tiền 

gửi dân cư của ngân hàng thương mại   

a. Mức độ tăng trưởng quy mô vốn huy động tiền gửi dân cư 

Mức độ tăng trưởng quy mô vốn huy động tiền gửi dân cư của 

ngân hàng là chỉ tiêu phản ánh quy mô hoạt động huy động vốn từ 

dân cư của ngân hàng, được đánh giá qua sự gia tăng số dư tiền gửi 

huy động được từ dân cư tính theo thời điểm và từng thời kỳ của 

ngân hàng.                                   

b. Cơ cấu nguồn tiền gửi dân cư 

Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi huy động phải xuất phát từ kế hoạch 

sử dụng vốn về kỳ hạn, danh mục, số lượng ngoại tệ, lãi suất cho 

vay…để có chiến lược huy động sao cho có hiệu quả nhất. Trên cơ sở 

đó, ngân hàng sẽ xây dựng cơ cấu vốn tiền gửi huy động hợp lý. 
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c. Tăng trưởng thị phần nguồn tiền gửi dân cư 

Chỉ tiêu này cho biết khả năng huy động vốn của NHTM so 

với các đối thủ cạnh tranh từ đó giúp NHTM có thể đánh giá được 

kết quả hoạt động huy động vốn của mình. 

d. Chi phí huy động tiền gửi dân cư 

Chi phí huy động vốn của ngân hàng bao gồm chi phí trả lãi và 

các chi phí khác, cho thấy để huy động được lượng vốn như vậy phải 

bỏ ra chi phí bao nhiêu.  

e. Chất lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi huy động từ dân cư 

Đối với các NHTM, công cụ quan trọng được vận dụng hiện 

nay để tăng tính cạnh tranh là nâng cao chất lượng SPDV cung cấp. 

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút khách hàng.  

1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 

DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.4.1 Nhân tố nội tại ngân hàng 

Đây là nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong các 

NHTM, gồm: mục tiêu, chiến lược kinh doanh của ngân hàng; cơ 

chế, chính sách lãi suất huy động tiền gửi của NHTM; uy tín và 

thương hiệu của ngân hàng; các dịch vụ do ngân hàng cung ứng; 

đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng; mạng lưới phòng giao dịch, 

cơ sở vật chất trang thiết bị và trình độ khoa học công nghệ của 

ngân hàng. 

1.4.2 Nhân tố bên ngoài ngân hàng 

Nhân tố bên ngoài gồm: môi trường kinh tế - xã hội; môi 

trường chính trị và pháp lý; yếu tố thuộc môi trường kinh tế quốc tế; 

yếu tố môi trường cạnh tranh và hợp tác. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này, đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ 

bản về hoạt động huy động vốn từ dân cư của NHTM: khái niệm, đặc 

điểm, phân loại, vai trò, nội dung về phát triển hoạt động huy động 

vốn từ dân cư, các chỉ tiêu đánh giá cũng như các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển hoạt động huy động vốn từ dân cư của NHTM. Từ đó, 

chương này làm nổi bật vai trò của hoạt động huy động vốn từ dân 

cư và sự cần thiết phải phát triển hoạt đồng huy động vốn từ dân cư 

tại các NHTM hiện nay. Dựa trên cơ sở lý thuyết trong chương, giúp 

ta nhìn nhận đánh giá thực trạng và quá trình phát triển hoạt động 

huy động vốn từ dân cư tại một NHTM cụ thể. Trên cơ sở đó đề ra 

những giải pháp phù hợp trong việc góp phần phát triển hoạt động 

huy động vốn từ dân cư để đảm bảo có NHTM kinh doanh ổn định, 

phát triển bền vững và có hiệu quả cao. 

Những nội dung được đề cập trong chương 1 sẽ là cơ sở để 

luận văn tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

ở các chương sau. 

 

CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI  

DÂN CƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 

2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

Có thể khái quát đặc điểm cơ bản nhất của Chi nhánh 
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NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn là một NHTM quốc doanh chuyên kinh 

doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng và ngân hàng, là đại diện pháp 

nhân, có con dấu riêng, hạch toán kinh tế nội bộ, nhận khoán tài 

chính với ngân hàng cấp trên và hoạt động kinh doanh theo điều lệ, 

quy chế tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam. Là một Chi nhánh có số dư nguồn vốn huy động và cho 

vay lớn nhất so với các Chi nhánh (huyện) trực thuộc Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn. 

Mô hình tổ chức trên được phân cấp theo Quyết định số 

1377/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 của Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc 

ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”.  

2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tp.Quy Nhơn. 

a. Hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tp.Quy Nhơn 

Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tăng 

trưởng khá tốt và ổn định, năm 2011 tổng thu nhập là 21.025 triệu 

đồng tăng so với năm 2010 là 14,11%. Đến năm 2012 tổng thu nhập 

tăng lên đến 24.148 triệu đồng tăng so với năm 2011 là 14,85%. 

Trong cơ cấu tổng thu của Chi nhánh thì nguồn thu từ hoạt 

động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn hơn 80%. Điều này cho thấy nguồn 
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thu của Chi nhánh còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Hoạt 

động thu ngoài tín dụng cũng mang lại nguồn thu cho Chi nhánh 

chiếm khoản từ 10% đến 15 %. 

b. Hoạt động huy động tiền gửi 

Nguồn vốn huy động trong các năm qua tăng lên mạnh mẽ. 

Năm 2011 tăng hơn so với năm 2010 là 132 tỷ đồng, tương ứng với 

tỷ lệ tăng là 24,45%. Năm 2012, nguồn vốn huy động đã tăng lên 

292 tỷ đồng so với năm 2011, đạt 962 tỷ đồng, tương ứng tăng lên 

43,65%. Hầu hết trong 3 năm vừa qua, nguồn vốn huy động của Chi 

nhánh trong dân cư khá lớn, chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều lần so 

với vốn huy động từ các nguồn khác.  

c. Hoạt động tín dụng 

Dư nợ cho vay tăng đều qua các năm, năm 2011 tăng so với 

năm 2010 là 14 tỷ đồng với mức tăng là 1,86%, đến năm 2012 dư nợ 

tăng nhanh lên đến 857 tỷ đồng  với mức tăng là 91 tỷ đồng chiếm tỷ 

lệ tăng là 11,88% so với năm 2011. Dư nợ nội tệ qua các năm có 

tăng từ 706 tỷ năm 2010 tăng lên 710 tỷ trong năm 2011 và đạt 771 

tỷ tính tới thời điểm cuối năm 2012.  

d. Các hoạt động khác. 

� Hoạt động kế toán – ngân quỹ 

Hoạt động kế toán bao gồm hoạt động thanh toán, chuyển tiền 

trong nước, NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn là một trong những Chi 

nhánh cấp 3 được tham gia thanh toán trực tiếp trong hệ thống thanh 

toán liên ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động tiền tệ kho quỹ của Chi 

nhánh luôn đạt hiệu quả cao, doanh số thu chi tăng đều qua các năm. 

Năm 2011 tổng thu tiền mặt đạt 4.394 tỷ đồng tăng 31% so với năm 

2010, năm 2012 tổng thu tiền mặt đạt 5.842 tỷ đồng tăng 32% so với 
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năm 2010. Tổng chi tiền mặt cũng đạt kết quả tương tự. 

� Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh đã và đang đáp 

ứng phần lớn nhu cầu ngoại tệ của khách hàng nhất là đối với các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nguồn ngoại tệ của Chi nhánh có 

được thông qua hoạt động mua ngoại tệ với các đơn vị xuất khẩu và 

một lượng lớn tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về.  

� Hoạt động dịch vụ và phát triển mạng lưới 

Đến hết năm 2012, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng 

Mobile Banking là 3.961 khách hàng, tăng 2.337 khách hàng so 

năm 2010. Số lượng giao dịch máy ATM ngày càng tăng, năm 

2010 bình quân 80,5 giao dịch/ngày/1 máy, năm 2011 bình quân 

99,7 giao dịch/ngày/1 máy, năm 2012 bình quân 111,5 giao 

dịch/ngày/máy. 

2.2. THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 

DÂN CƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN. 

2.2.1. Những biện pháp mà Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn đã triển khai 

trong thời gian qua nhằm tăng cường huy động tiền gửi dân cư 

Phát triển mạng lưới phân phối dịch vụ: Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đã tiến hành mở các PGD, năm 2007 

thành lập PGD Trần Hưng Đạo đây là trung tâm thu mua cá lớn nhất 

của thành phố là đầu mối phân phối cá đi các nơi trong tỉnh và các 

tỉnh lân cận. Năm 2008 chi nhánh mở PGD Ngô Mây, năm 2009 

thành lập PGD Đống Đa.  

Về công tác phát triển SPDV: Hằng năm vào các dịp lễ lớn 
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Hội sở chính đều đưa ra các chương trình, sản phẩm huy động tiền 

gửi tiết kiệm đặc biệt áp dụng toàn hệ thống NHNo&PTNT để tăng 

cường công tác huy động tiền gửi từ dân cư. 

Về công tác nhân lực: Hằng năm Ban lãnh đạo đã tiến hành tổ 

chức các cuộc thi nghiệp vụ nhằm tăng cường bổ sung kiến thức cho 

nhân viên. 

Về công tác đánh giá xây dựng danh mục khách hàng tiềm 

năng để tiếp cận và thực hiện chính sách khách hàng: Xây dựng 

và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng. Khuyến khích cán bộ 

nhân viên đưa ra các sáng kiến về việc chăm sóc khách hàng, các 

chính sách tiếp thị khuyến mãi.  

Để thấy rõ hơn việc áp dụng những biện pháp trên trong công 

tác gia tăng nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư, ta đi phân tích 

kết quả đạt được qua 3 năm 2010, 2011, 2012. 

2.2.2. Phân tích kết quả huy động tiền gửi dân cư của 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Tp.Quy Nhơn 

a. Mức độ tăng trưởng quy mô vốn huy động tiền gửi từ dân cư. 

Từ năm 2010 đến năm 2012 số lượng tiền gửi huy động từ dân 

cư qua các năm đều tăng. Trong  năm 2011 tốc độ tăng trưởng tiền gửi 

dân cư so với năm 2010 là 26,17%, đạt 540 tỷ đồng, tăng 112 tỷ đồng 

so với năm 2010. Chỉ tiêu này tăng lên đến 42,96% trong năm 2012 so 

với 2011, đạt 772 tỷ đồng, tăng 232 tỷ đồng so với năm 2011.  

b. Cơ cấu nguồn tiền gửi dân cư 

Năm 2010 lượng tiền gửi dân cư là 428 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 

79,55% trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh. Lượng tiền gửi dân cư 

năm 2011 tăng so với năm 2010 là 112 tỷ đồng đạt 540 tỷ đồng tiền 
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gửi dân cư tại Chi nhánh trong tổng nguồn vốn. Tỷ trọng tiền gửi dân 

cư năm 2011 đạt 80,6% tăng 1,05% so với năm 2010. Đến năm 2012 

lượng tiền gửi dân cư của Chi nhánh tăng cao đạt 772 tỷ đồng tăng 

so với năm 2011 là 232 tỷ đồng, mặc dù số tăng của lượng tiền gửi 

dân cư tính theo số tuyệt đối là rất lớn nhưng tỷ trọng tiền gửi dân cư 

năm 2012 có giảm chút ít không đáng kể đạt 80,25% giảm 0,35% so 

với năm 2011. 

� Cơ cấu tiền gửi dân cư theo loại tiền huy động 

Trong tổng tiền gửi dân cư thì tiền gửi VNĐ luôn chiếm ưu 

thế trên 80%, ngoại tệ chỉ chiếm phần khiêm tốn dưới 20%. Tiền 

gửi dân cư cả VNĐ và ngoại tệ luôn tăng trưởng qua các năm. 

Lượng tiền gửi dân cư bằng VNĐ năm 2010 chỉ có 346,68 tỷ đồng 

đến năm 2011 đã đạt 448,20 tỷ đồng, tốc độ tăng là 29,28%. Năm 

2011 tiền gửi dân cư bằng VNĐ tăng 26,17% so với năm 2010  số 

lượng tiền gửi dân cư bằng VNĐ là 448,20 tỷ tăng 101,52 tỷ đồng 

so với năm 2010. Đến năm 2012 lượng tiền gửi dân cư bằng VNĐ 

tăng đột biến so với năm 2011 là 42,96%, với mức tăng tuyệt đối là 

200,28 tỷ đồng. 

� Cơ cấu tiền gửi dân cư theo thời gian huy động 

Trong cơ cấu tiền gửi dân cư theo thời gian thì tiền gửi CKH 

dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng cao nhất, tiền gửi KKH chiếm tỷ trọng 

không đáng kể chỉ trên dưới 1%. Năm 2010 số dư lượng tiền gửi 

CKH dưới 12 tháng là 304,74 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 71,2% , đến 

năm 2011 số dư lượng tiền gửi CKH là 373,14 tỷ đồng tăng trưởng 

so với năm 2010 là 22,44%. Đến năm 2012 số dư tiền gửi dân cư 

CKH là 687,08 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với năm 2011 chiếm tỷ 

trọng cao đến 89% mức tăng trưởng lên đến 84%.  
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d. Tăng trưởng thị phần nguồn tiền gửi từ dân cư 

Năm 2010 thị phần huy động của khối NHTMNN chiếm 

78,45% trong tổng thị phần của các NHTM trên địa bàn Tp.Quy 

Nhơn. Trong đó số dư tiền gửi dân cư qua các năm của 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn luôn chiếm vị trí cao nhất. Đến năm 

2012 cho thấy sự gia tăng vượt trội về thị phần huy động của các 

NHTMCP đạt mức 36,01% trong tổng thị phần huy động trên địa 

bàn Tp.Quy Nhơn, cho thấy tốc độ phát triển rất nhanh của các 

NHTMCP trong lĩnh vực huy động vốn. Trước sự cạnh tranh gay gắt 

của các ngân hàng trên địa bàn NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn phải có 

chính sách phù hợp nhằm giữ được ưu thế cạnh tranh trong thị 

trường này. 

e. Chi phí huy động tiền gửi từ dân cư 

Năm 2010 chi phí trả lãi tiền gửi dân cư là 46,7 tỷ đồng đến 

năm 2011 chi phí trả lãi tăng lên đến 70,8 tỷ đồng do tổng tiền gửi 

huy động tăng lên 540 tỷ đồng. Đến năm 2012 tổng tiền gửi tăng 

nhanh đột biến lên 772 tỷ đồng mặc dù lãi suất huy động bình quân 

của tiền gửi dân cư có giảm so với năm 2010 và năm 2011 còn 

11.87% nhưng chi phí trả lãi vẫn cao đạt 91.3 tỷ đồng. 

f. Chất lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi dân cư 

Nhìn chung khách hàng rất hài lòng với cơ sở vật chất, phong 

cách phục vụ của ngân hàng là khá cao xấp xỉ 50%, trong khi đó tỷ 

lệ khách hàng rất hài lòng về thủ tục nhanh chóng, chính xác an 

toàn của ngân hàng chiếm 61% trong tổng số phiếu phát cho khách 

hàng. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng có một số khách hàng 

chưa hài lòng với chất lượng phục vụ của ngân hàng. Vì vậy, trong 

thời gian tới Chi nhánh cần phải triển khai rất nhiều các chính sách 
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giành cho khách hàng tiền gửi để đem lại cho họ những lợi ích tốt 

nhất. 

2.2.3. Phân tích thực trạng huy động tiền gửi dân cư theo 

từng hình thức 

a. Thực trạng huy động tiền gửi từ dân cư dưới hình thức 

gửi tiết kiệm của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

Có thể thấy, nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư tại Chi 

nhánh chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm. Năm 2010 tiền gửi tiết kiệm 

chiếm 92,6%, năm 2011 chiếm 93% và năm 2012 chiếm tới 98,2% 

với tốc độ tăng trưởng năm 2011 là 26,71% so với năm 2010, năm 

2012 là 50,96% so với năm 2011. Trong giai đoạn 2010-2012 Chi 

nhánh đã triển khai nhiều sản phẩm huy động tiết kiệm đa dạng cả về 

hình thức, lãi suất lẫn kỳ hạn cho khách hàng lựa chọn. Nhờ đó 

lượng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư không ngừng tăng lên. 

b. Thực trạng huy động tiền gửi từ dân cư dưới hình thức 

phát hành giấy tờ có giá của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

Huy động tiền gửi dân cư từ phát hành GTCG như kỳ phiếu, 

kỳ phiếu dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi tại chi nhánh còn chiếm tỷ 

trọng nhỏ. Năm 2010 và năm 2011 chiếm tỷ trọng trên 6% trong 

tổng nguồn tiền gửi dân cư, năm 2012 chỉ còn 1,1% do nguồn kỳ 

phiếu dự thưởng, kỳ phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi phát hành 

năm 2010, 2011 đến hạn thanh toán chuyển sang tiền gửi tiết kiệm 

CKH.  
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c. Thực trạng huy động tiền gửi từ dân cư dưới hình thức 

mở tài khoản cá nhân của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

Tiền gửi tài khoản cá nhân của dân cư chiếm tỷ trọng nhỏ 

trong tổng tiền gửi dân cư. Nguồn tiền này cũng tăng trưởng theo 

thời gian nhưng tốc độ tăng chậm thậm chí năm 2011 còn giảm 

11,68% so với năm 2010. Đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng TGTT 

có tăng lên đến 42,96% nhưng tỷ trọng TGTT cả hai năm 2011 và 

2012 đều chiếm tỷ trọng 0,7%. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN 

GỬI DÂN CƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN. 

2.3.1. Những kết quả đạt được từ hoạt động huy động tiền 

gửi dân cư của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Tp.Quy Nhơn. 

- Từ những chỉ tiêu phân tích cụ thể ở mục trên cho thấy các 

chỉ tiêu đều đạt theo kế hoạch và đều nằm trong giới hạn theo quy 

định của NHNN. Công tác huy động tiền gửi từ dân cư luôn ổn định 

phù hợp với công tác phát triển tín dụng, đảm bảo nguồn vốn ổn định 

cho vay nền kinh tế và góp phần đảm bảo khả năng thanh khoản của 

Chi nhánh. 

- Trong suốt giai đoạn 2010-2012, đặc biệt trong cuộc đua 

tranh lãi suất của các NHTM nhưng Chi nhánh vẫn thu hút được 

khách hàng gửi tiền, lượng tiền gửi vẫn tăng trưởng ổn định qua các 

năm. Quy mô và tốc độ huy động vốn ngày một tăng cao.  
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2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động huy động tiền gửi 

dân cư của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Tp.Quy Nhơn. 

Các sản phẩm tiền gửi huy động được chưa đa dạng, còn mang 

tính truyền thống; các chính sách lãi suất chưa được chủ động làm 

ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh; cơ cấu tiền gửi huy động từ dân 

cư theo kỳ hạn chưa hợp lý; các chính sách chăm sóc khách hàng 

giữa các phòng còn chồng chéo chưa phân định rõ ràng trách nhiệm; 

các sản phẩm gia tăng dành cho khách hàng cá nhân còn có những 

hạn chế nhất định; mạng lưới phòng giao dịch vẫn chưa đáp ứng đủ 

so với khả năng có thể khai thác. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động 

huy động tiền gửi dân cư của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

- Nguyên nhân bên trong: Công tác marketing của Chi 

nhánh chưa hoàn thiện, chưa được thực hiện theo một chính sách 

nhất quán; công tác giao tiếp khách hàng vẫn chưa được đào tạo bài 

bản; công tác số liệu hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh còn hạn 

chế; cơ sở vật chất của ngân hàng chưa được trang bị đầy đủ; các 

máy ATM được cung cấp để hoạt động lâu năm nên thực hiện giao 

dịch chậm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đây cũng là những 

nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động tiền gửi từ 

dân cư của ngân hàng. 

Nguyên nhân bên ngoài: thói quen sử dụng tiền mặt của 

người dânViệt Nam; sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng trở 

nên gay gắt; thị trường tài chính Việt Nam chưa thực sự phát triển đã 

hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển nền kinh tế; 
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môi trường kinh tế - xã hội có nhiều biến động.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua chương 2, đề tài đã giới thiệu về công tác huy động tiền 

gửi từ dân cư của NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. Thông qua việc 

phân tích các tiêu chí dựa trên quy mô, tỷ trọng vốn huy động tiền 

gửi từ dân trong tổng nguồn vốn huy động và cơ cấu tiền gửi huy 

động từ dân cư, chi phí huy động tiền gửi từ dân cư. Đề tài đã đánh 

giá kết quả huy động tiền gửi từ dân cư tại NHNo&PTNT Tp.Quy 

Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, so với kế hoạch được Hội sở 

chính giao cũng như so sánh thị phần với một số ngân hàng trên địa 

bàn trong 3 năm. Từ đó, đề tài đã nêu ra những kết quả đạt được, 

những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế ảnh hưởng đến 

việc tăng cường công tác huy động tiền gửi từ dân cư của 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. Từ đó, là cơ sở để đề xuất các giải 

pháp và các kiến nghị. Các kiến nghị trong chương 3 nhằm phát huy 

kết quả tăng cường huy động tiền gửi từ dân cư của NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn trong thời gian tới. 

CHƯƠNG 3  

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ 

CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 

DÂN CƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN 

3.1.1. Định hướng hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

Với phương châm hoạt động là “Trung thực, kỷ cương, sáng 
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tạo, chất lượng, hiệu quả”. Định hướng và các mục tiêu cụ thể của 

chi nhánh đến năm 2015 như sau: tổng nguồn vốn huy động bình 

quân tăng từ 25%- 30%/năm; dư nợ cho vay bình quân tăng từ 20%- 

25%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận bình quân tăng 25-

30%/năm; tỷ lệ thu dịch vụ/tổng thu nhập đạt trên 6%/năm. 

3.1.2. Định hướng về công tác huy động tiền gửi dân cư của 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Tp.Quy Nhơn. 

Chi nhánh phải tích cực hơn nữa trong công tác khai thác, thu 

hút nguồn vốn, chủ động tiếp thị thêm nhiều khách hàng có tiềm 

năng về vốn, cơ cấu lại kỳ hạn và lãi suất, tận dụng cơ hội thị trường 

để giảm chi phí huy động vốn, đưa nguồn vốn huy động tăng 20% so 

với năm 2012, trong đó tiền gửi huy động dân cư cố gắng giữ vững ở 

mức 80%.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN 

GỬI DÂN CƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.QUY NHƠN. 

3.2.1. Tiếp tục xem xét mở rộng mạng lưới huy động phù hợp 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường 

hiện nay, hệ thống mạng lưới chi nhánh, PGD có vai trò rất quan 

trọng trong việc thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư 

cũng như tiếp cận các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh để cung cấp 

các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Chi nhánh hiện có 1 Chi 

nhánh trung tâm và 3 PGD bao gồm PGD Ngô Mây, PGD Trần 

Hưng Đạo và PGD Đống Đa tại các địa bàn trọng điểm trong thành 

phố thu hút và tận dụng nguồn vốn huy động tại chỗ. Bên cạnh đó 

Chi nhánh đang có kế hoạch đề xuất với NHNo&PTNT Việt Nam 
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mở thêm PGD tại trung tâm thương mại An Phú Thịnh. 

3.2.2. Vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất của Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, ngân hàng 

cần phải áp dụng chính sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt. Hiện tại Chi 

nhánh đang áp dụng lãi suất linh hoạt đối với các khoản tiền gửi 

CKH từ 12 tháng đến 24 tháng vì vậy Chi nhánh cần xây dựng một 

chính sách lãi suất linh hoạt hơn cho các khoản tiền gửi CKH từ 6 

tháng trở lên.  

Vì vậy, NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn cần kiến nghị xin phép 

ngân hàng cấp trên được thực hiện lãi suất huy động tiền gửi linh 

hoạt. Cụ thể, ngân hàng cấp trên sẽ ấn định mức lãi suất cố định theo 

từng thời điểm nhưng cho phép Chi nhánh được chủ động điều chỉnh 

lãi suất huy động tiền gửi cho từng kỳ hạn tiền gửi và cho từng loại 

hình sản phẩm tiền gửi mà Chi nhánh huy động theo một biên độ 

nhất định không vượt quá quy định về lãi suất của ngân hàng cấp 

trên. Như vậy, Chi nhánh sẽ chủ động và linh hoạt hơn trong việc thu 

hút nguồn tiền gửi từ dân cư với chính sách lãi suất của mình.  

3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức huy động tiền gửi từ 

dân cư. 

Có thể nói các sản phẩm tiền gửi của NHNo&PTNT Việt Nam 

nói chung và của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn nói riêng 

là rất phong phú, đa dạng song vẫn mang nặng tính truyền thống, 

giữa các loại sản phẩm có nhiều nét tương đồng, chưa thực sự khác 

biệt và hấp dẫn khách hàng. Để tăng cường huy động tiền gửi tiết 

kiệm, qua nghiên cứu ưu nhược điểm của từng sản phẩm tiền gửi tiết 

kiệm của NHNo&PTNT và các NHTM khác, cải tiến kết hợp các sản 
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phẩm tiền gửi với các dịch vụ đi kèm nhằm tăng tính tiện ích, tính 

hiệu quả của các sản phẩm huy động tiền gửi đồng thời nghiên cứu 

và đưa ra các sản phẩm huy động mới, riêng có của NHNo&PTNT 

để khách hàng lựa chọn. Các sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm 

chi nhánh có thể xem xét áp dụng để huy động nguồn vốn ngắn hạn 

và trung dài hạn như: tiết kiệm tự động; tiết kiệm hưu trí; tiết kiệm 

tích lũy tương lai. 

3.2.4. Khai thác tốt cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại để 

nâng cao chất lượng dịch vụ 

Trên nền tảng công nghệ của NHNo&PTNT Việt Nam. Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn thuộc Chi nhánh NHNo&PTNT 

tỉnh Bình Định đã khai thác một cách tốt nhất tốt cơ sở vật chất, công 

nghệ hiện đại là một trong những Chi nhánh triển khai chương trình 

thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) nhanh nhất hoàn thành 

sớm vượt tiến độ được giao. Chương trình IPCAS đã phục vụ đắc lực 

cho công tác quản trị kinh doanh và hoạt động thanh toán của khách 

hàng được thuận lợi. Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, 

dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi 

đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chi nhánh 

cần tiến hành cải tạo sửa chữa các PGD và chi nhánh trung tâm 

khang trang, sạch đẹp, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. 

3.2.5. Tăng cường hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm 

dịch vụ. 

Đây là nhiệm vụ mà chi nhánh cần xây dựng kế hoạch cụ thể 

cho từng giai đoạn và thường xuyên điều chỉnh để đạt được mục tiêu 

huy động tiền gửi dân cư bao gồm cả quảng cáo, tiếp cận khách 
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hàng, chăm sóc khách hàng thông qua các hình thức tặng quà, 

khuyến mại… 

Trong một môi trường cạnh tranh, việc quảng cáo tiếp thị, 

khuyến mại không chỉ giúp cho khách hàng nhận biết đến ngân hàng, 

mà nó còn giúp cho việc bán sản phẩm tốt hơn. Để hoạt động này có 

hiệu quả, ngân hàng cần có một bộ phận Marketing chuyên nghiệp, 

bộ phận này sẽ triển khai quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

và thực hiện nghiên cứu, dự báo thị trường, xu hướng phát triển 

SPDV, xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng. 

3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng. 

Để xây dựng và thực hiện tốt chính sách khách hàng với đối 

tượng là đại đa số dân cư Chi nhánh luôn phải xác định được lợi ích 

của ngân hàng phụ thuộc vào lợi ích của người gửi tiền. Vì vậy khi 

xây dựng chính sách khách hàng Chi nhánh phải chủ động phân loại, 

phân đoạn khách hàng để có chính sách phù hợp với từng loại đối 

tượng khách hàng.  

Những khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư tiền gửi 

cao, ổn định cần có chính sách ưu tiên về lãi suất, chế độ phục vụ và 

hạn mức tín dụng nếu có cũng như các dịch vụ hậu mãi. 

Bên cạnh đó, Chi nhánh cần tổ chức các buổi giao lưu tri ân 

dành cho khách hàng cá nhân có tiền gửi lớn và có quan hệ lâu năm 

với ngân hàng nhằm giúp cho ngân hàng nắm bắt được nhu cầu, giải 

quyết thắc mắc, mâu thuẫn giữa khách hàng và ngân hàng, tạo nên 

mối quan hệ khăng khít, lâu dài giữa khách hàng và ngân hàng.  

3.2.7. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán 

bộ đội ngũ nhân viên 

Một nhân tố quan trọng chắc chắn tạo ra lợi thế cạnh tranh 
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trong điều kiện có ít sự khác biệt về SPDV hiện nay là chất lượng 

phục vụ khách hàng. Chất lượng phục vụ khách hàng là con đường 

dẫn tới thành công bền vững dựa trên việc duy trì quan hệ lâu dài với 

các khách hàng đã có và thu hút các khách hàng mới thông qua việc 

giới thiệu của các khách hàng đã có. Nâng cao chất lượng phục vụ 

khách hàng không chỉ là mục tiêu trước mắt mà phải được duy trì 

thường xuyên, liên tục và lâu dài. Chất lượng phục vụ khách hàng tốt 

nhất luôn phải được duy trì trong suy nghĩ của mọi nhân viên. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam 

- Đối với NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh có kiến nghị về 

kế hoạch trang bị cho các Chi nhánh trong hệ thống một mạng lưới 

ATM với những máy móc thiết bị hiện đại. 

- Về chất lượng cán bộ, yêu cầu đào tạo một cách có hệ thống 

trên các lĩnh vực.  

- Để nâng cao tính cạnh tranh trong công tác kinh doanh của 

Chi nhánh, Hội sở chính cần có những điều hành linh hoạt trong việc 

xây dựng chính sách lãi suất nói chung và lãi suất huy động nói 

riêng.  

- Hội sở chính cần hỗ trợ cho Chi nhánh trong việc phát triển 

hoạt động Marketing, xây dựng các hình thức quảng cáo. 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Kiến nghị với NHNN tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 

để mở rộng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.  

Nên tăng cường sử dụng các công cụ tác động gián tiếp thay vì 

tác động trực tiếp đến thị trường, tiến hành hướng dẫn các cán bộ 
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nhân viên các NHTM, các TCTD về nghiệp vụ thị trường mở.  

NHNN cần thực hiện công tác thanh tra và giám sát hoạt động 

của NHTM tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng lành mạnh, ổn 

định và bền vững.  

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 

Thứ nhất, Chính phủ cần tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ 

chế, chính sách và các văn bản phù hợp với thông lệ quốc tế về lĩnh 

vực tiền tệ, ngân hàng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế. 

Thứ hai, Chính phủ cần thực thi chính sách tiền tệ, chính sách 

tài khoá một cách đồng bộ, nhất quán tránh trường hợp tập trung 

nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, dẫn đến lạm phát gia 

tăng, đồng tiền mất ổn định, gây mất lòng tin đối với các nhà đầu tư. 

Thứ ba, Chính phủ cần duy trì sự phát triển ổn định của thị 

trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng và 

ngoại tệ.  

Thứ tư, Chính phủ cần ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ. 

 

KẾT LUẬN 

Trong những năm qua, hệ thống NHTM nói chung đã có 

những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất 

nước. Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn nói riêng đã có những 

đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định 

trong việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư góp phần thực hiện 

chủ trương đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. Tuy 

nhiên, sự đóng góp của Chi nhánh vẫn còn nhỏ bé so với yêu cầu 

phát triển. Với tình hình hiện nay và trong tương lai thì nhu cầu tín 

dụng để phát triển kinh tế địa phương là rất lớn trong khi cạnh tranh 
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giữa các tổ chức tài chính trên địa bàn ngày càng gay gắt. Mặt khác, 

với những diễn biến phức tạp trên thị trường tiền tệ trong nước hiện 

nay thì việc nghiên cứu và đề ra các giải pháp nhằm tăng cường huy 

động tiền gửi dân cư – một nguồn tiền gửi có tính ổn định cao tại Chi 

nhánh để phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển nền kinh tế từ nội lực của 

địa phương và nâng cao tính thanh khoản trong hoạt động ngân hàng 

là điều rất có ý nghĩa thực tiễn. 

Thông qua các nội dung đã trình bày, luận văn đã hoàn thành 

những nhiệm vụ sau đây: 

Thứ nhất, hệ thống hóa được cơ sở lý luận về huy động tiền 

gửi dân cư, phương thức huy động tiền gửi dân cư cũng như các 

nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi dân cư của NHTM. 

Thứ hai, phân tích thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn, trên cơ sở đó đưa ra các nhận 

xét đánh giá về các kết quả đạt được cũng như các hạn chế và 

nguyên nhân ảnh hưởng tới huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh. 

Thứ ba, trên cơ sở những nguyên nhân ảnh hưởng từ đó đưa ra 

một số giải pháp và đề xuất một số kiến nghị lên Ngân hàng cấp trên, 

Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nhằm tăng cường huy động tiền 

gửi dân cư tại Chi nhánh. 

  


