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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bất cứ lĩnh vực kinh tế nào, vốn cũng có vai trò rất quan trọng để 

đầu tư phát triển. Kênh tín dụng của các NHTM là kênh dẫn vốn chủ yếu đối 

với nền kinh  tế quốc dân, góp phần nâng cao và thúc đẩy quá trình đổi mới 

và phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với nền 

kinh tế khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi cần phải có vốn. 

Vốn là một trong những yếu tố quyết định của quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội. Trong những năm qua, với chức năng trung tâm tài chính, các NHTM đã 

thực hiện tốt phương châm “Đi vay để cho vay”, nỗ lực thu hút nhiều nguồn 

vốn nhàn rỗi để cung ứng vốn cho các dự án đầu tư, cho vay các doanh 

nghiệp, hộ gia đình. 

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. 

Vì vậy, đối với bất cứ một NHTM nào, vấn đề mà các nhà quản trị quan tâm 

hàng đầu là phát triển nguồn vốn, coi công tác huy động vốn là một cuộc tìm 

kiếm không bao giờ có điểm dừng nhằm tạo lập nguồn vốn cho hoạt động 

kinh doanh luôn dồi dào và ổn định. Lịch sử ngân hàng và thực tế hoạt động 

của các NHTM trên thế giới cho thấy rằng việc tăng cường huy động nguồn 

vốn là một tất yếu khách quan, đồng thời cũng là một bài toán khó đối với các 

NHTM hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 

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. Để có được nguồn vốn này, ngân hàng cần phải tiến hành 
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các hoạt động huy động vốn, trong đó huy động tiền gửi dân cư chiếm 

một vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động này. Tuy nhiên việc huy 

động tiền gửi dân cư của ngân hàng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn như: 

chịu nhiều cạnh tranh từ các chủ thể khác trong nền kinh tế cũng tiến hành 

hoạt động huy động tiền gửi như: các ngân hàng thương mại khác, công ty 

tài chính, công ty bảo hiểm,... 

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

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 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. Tuy nhiên, việc tăng cường nguồn tiền gửi dân cư tại Chi nhánh 

còn đơn điệu và chưa tương xứng với vai trò, vị trí của một ngân hàng lớn tại 

tỉnh Bình Định. Vì vậy, việc nghiên cứu để tăng cường nguồn tiền gửi dân cư 

là một yêu cầu cần thiết và phù hợp 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 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 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 
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Chi nhánh nhằm rút ra các mặt thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những 

hạn chế.    

- Đề xuất hệ thống giải pháp tăng cường hoạt động huy động tiền gửi dân 

cư của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 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. 
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+ Các phương pháp thống kê 

Ngoài ra tác giả tham khảo thêm những tài liệu có liên quan từ các số 

liệu báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động của các tổ chức kinh tế, xã hội có 

liên quan, sách tham khảo và các bài viết chuyên khảo trên các tạp chí, các 

website chính thức. 

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 

Huy động vốn nói chung và huy động tiền gửi dân cư là một trong trong 

những vấn đề mà các nhà quản trị đã và đang quan tâm nhằm mục đích muốn 

hoàn thiện hoạt động kinh doanh của NHTM. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tìm kiếm, đọc các đề tài thực tiễn 

liên quan đến đề tài huy động vốn, huy động tiền gửi dân cư, nhận thấy đã có 

rất nhiều đề tài, công trình nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn nghiên cứu 

về lĩnh vực này. Hầu hết các tác giả đã sử dụng phương pháp tổng hợp, phân 

tích, so sánh để đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế và 

nguyên nhân thực trạng và trong quá khứ để từ đó làm cơ sở đưa ra các giải 

pháp nhằm hạn chế, khắc phục các vấn đề nghiên cứu. Một số Luận văn Thạc 

sỹ có liên quan đến chủ đề nghiên cứu bao gồm:  

Đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam áp dụng cho chi nhánh thành phố Hồ Chí 
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Minh” Tác giả: Lưu Thị Hoa, người hướng dẫn khoa học Tiến sĩ: Nguyễn 

Văn Dũng, năm 2010. Qua nghiên cứu các yếu tố liên quan từ tổng quát đến 

chi tiết, tìm hiểu nhiều tác nhân ảnh hưởng đến họat động của ngành ngân 

hàng nói chung và BIDV Hồ Chí Minh nói riêng và phân tích tình hình thực 

hiện dịch vụ huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh trên nhiều góc độ, luận 

văn đã đạt được những kết quả như sau: 

- Thứ nhất: Nêu rõ các nguy cơ cạnh tranh, yếu tố tác động đến hoạt 

động của NHTM Việt Nam, của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói 

chung và hoạt động dịch vụ huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh nói riêng 

trong điều kiện hiện nay và trong bối cảnh hội nhập. 

- Thứ hai: Phân tích tình hình hoạt động dịch vụ huy động vốn của 

BIDV Hồ Chí Minh, các yếu tố tác động, thách thức và cơ hội phát triển 

dịch vụ này. 

- Thứ ba: Rút ra một số kết luận từ cuộc thăm dò ý kiến khách hàng giao 

dịch các dịch vụ huy động vốn tại BIDV Hồ Chí Minh. Các kết luận này có 

thể hỗ trợ các NHTM làm tư liệu tham khảo khi xây dựng chính sách phát 

triển hoạt động huy động vốn. Cụ thể có thể biết được các yếu tố tác động đến 

quyết định của khách hàng (cá nhân) trong lựa chọn ngân hàng để giao dịch 

tiền gửi, nguy cơ cạnh tranh của NHTM trong dịch vụ huy động vốn, khách 

hàng tiềm năng trong dịch vụ huy động vốn... và các hình thức khuyến mãi 

đối với dịch vụ huy động vốn mà khách hàng ưa thích. 

- Thứ tư: Nhấn mạnh vai trò của các “dịch vụ hỗ trợ huy động vốn”, từ 

đó làm tiền đề cho các NHTM có cái nhìn mới trong việc xây dựng chính 

sách phát triển hoạt động huy động vốn – huy động vốn thông qua phát triển 

dịch vụ ngân hàng hiện đại. 

- Thứ năm: Đề xuất một số giải pháp để khắc phục điểm yếu, tăng cường 

năng lực cạnh tranh trong hoạt động dịch vụ huy động vốn của BIDV nói 
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chung và BIDV Hồ Chí Minh nói riêng. 

Đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Phát triển 

nhà đồng bằng Sông Cửu Long”, tác giả Bùi Hồng Minh, người hướng dẫn 

khoa học: GS.TS Dương Thị Bình Minh, năm 2011. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã dựa vào quan điểm duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử đồng thời kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp 

để giải quyết vấn đề nêu ra. Số liệu trong luận văn được tác giả thu thập và xử 

lý số liệu qua hai nguồn: dữ liệu nội bộ trong hệ thống, dữ liệu ngoại vi thu 

thập từ các nguồn sách báo, các phương tiện truyền thông, báo cáo thường 

niên của NHNN và một số NHTM trên địa bàn. Luận văn đã đạt được một số 

kết quả như: 

- Thứ nhất: tác giả đã hệ thống hóa được các phương thức huy động 

vốn của các NHTM trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời tác giả cũng đã 

làm rõ vai trò quan trọng của nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh 

doanh của NHTM và có ý nghĩa đối với nền kinh tế. Nghiên cứu các hình 

thức huy động vốn, những yếu tố ảnh hưởng và chi phí, rủi ro trong huy 

động vốn giúp cho NHTM đề ra các biện pháp thích hợp để gia tăng quy 

mô và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động.  

- Thứ hai: tác giả đã cho thấy được những kết quả đạt được trong công 

tác huy động vốn cho thấy ngân hàng đã có những bước tiến quan trọng, tạo 

đà phát triển chuẩn bị sẵn sàng cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi hội 

nhập kinh tế quốc tế tuy nhiên công tác huy động vốn của ngân hàng vẫn còn 

tồn tại với các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan đòi hỏi ngành ngân hàng 

và bản thân ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long phải nỗ lực 

khắc phục. 

- Thứ ba: Trước những cơ hội và thách thức đặt ra cho công tác huy 

động vốn của ngân hàng tác giả đã đưa ra các biện pháp đồng bộ về kinh tế, 
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kỹ thuật và tâm lý để gia tăng nguồn vốn huy động. Đồng thời phát huy thế 

mạnh vốn có và khắc phục những tồn tại của mình để ngân hàng có được 

nhiều thành công trong công tác huy động vốn. 

Đề tài: “Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại NHTM CP Công 

Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội” tác giả Phạm Thị Bích Hiên, 

người hướng dẫn khoa học PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà, năm 2011. Tác giả 

đã đề cập đến một số nội dung cơ bản về cơ sở lý luận về huy động tiền gửi 

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

hưởng đến huy động tiền gửi dân cư của NHTM. Phân tích thực trạng huy 

động tiền gửi dân cư trên cơ sở đó đưa ra các nhận xét đánh giá về kết quả đạt 

được cũng như các hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng tới huy động tiền gửi 

dân cư. Từ đó đưa ra một số giải pháp và đề xuất kiến nghị lên ngân hàng cấp 

trên, NHNN, Chính phủ nhằm tăng cường huy động tiền gửi từ dân cư NHTM 

cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội. 
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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. 

NHTM là doanh nghiệp đặc biệt, thực hiện kinh doanh một loại hàng hóa 

đặc biệt là “tiền tệ” với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Một tổ chức cung ứng 

vốn chủ yếu và hữu hiệu của nền kinh tế. Việc tạo lập, tổ chức và quản lý vốn 

của NHTM là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ vì 

lợi ích của bản thân các NHTM mà còn vì sự phát triển chung của nền kinh tế.  

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. 

Vốn của NHTM được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:  

- Vốn chủ sở hữu: 

Vốn chủ sở hữu (VCSH) là số vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM, đó là 

nguồn tiền được đóng góp chủ yếu bởi những người chủ ngân hàng. Vốn này 

chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, song lại là điều 

kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng. Vốn chủ sở hữu của ngân 

hàng bao gồm nhiều loại khác nhau và được phân thành vốn cấp 1 và vốn cấp 

2. Trong đó vốn cấp 1 (vốn cơ bản) được xem là sức mạnh và tiềm lực thực 

sự của ngân hàng; vốn cấp 2 (vốn bổ sung) được giới hạn tối đa bằng 100% 

vốn cấp 1. Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động bao gồm: quỹ dự trữ bổ 

sung vốn điều lệ được trích từ lợi nhuận ròng hàng năm theo một tỷ lệ nhất 
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định nhằm tăng cường vốn chủ sở hữu, quỹ dự trữ đặc biệt để dự phòng bù 

đắp rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm bảo toàn vốn điều lệ, 

lợi nhuận chưa phân bổ và các nghiệp vụ khác (quỹ dự phòng rủi ro, quỹ phúc 

lợi, quỹ khen thưởng, khấu hao, quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ ngân 

hàng…) 

- Vốn huy động tiền gửi: 

Vốn huy động tiền gửi là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động 

được từ các tổ chức kinh tế và các cá nhân trong xã hội thông qua quá trình 

thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá. 

- Vốn vay phi tiền gửi: 

Là các khoản vốn huy động thông qua các hình thức chủ yếu: vay 

NHTW và vay các ngân hàng khác.  

- Vốn khác: 

Bên cạnh các nguồn vốn nêu trên, trong quá trình hoạt động các NHTM 

còn có thể tạo lập vốn cho mình từ nhiều nguồn khác: 

+ Vốn trong thanh toán: Vốn trong thanh toán là số vốn có được do ngân 

hàng làm trung gian thanh toán trong nền kinh tế. Khi công nghệ thanh toán 

của ngân hàng ngày càng hiện đại, quy trình thủ tục thanh toán được cải tiến 

thì thời gian của mỗi khoản thanh toán được giảm đi đáng kể, do đó vốn mà 

ngân hàng có được trong mỗi khoản thanh toán cũng giảm. Nhưng do ngày 

càng nhiều khách hàng mở tài khoản và khoản thanh toán được thực hiện qua 

ngân hàng ngày càng tăng, làm cho số vốn này có điều kiện gia tăng. 

+ Vốn ủy thác đầu tư, tài trợ của chính phủ hoặc của các tổ chức kinh tế 

trong và ngoài nước cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội. Đây là nguồn vốn mà ngân hàng có được do làm đại lý nhận ủy thác 

của tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện đầu tư cho những chương trình 

dự án. Trong thời gian vốn đã được ngân hàng tiếp nhận nhưng chưa giải 

ngân hết theo kế hoạch, hoặc vốn cho vay đã thu hồi về nhưng chưa đến hạn 
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chuyển lại cho chủ đầu tư, ngân hàng có được một số vốn đã kinh doanh. Mặt 

khác, khi thực hiện nghiệp vụ này ngân hàng sẽ được hưởng phí hoa hồng. 

Ngoài ra ngân hàng còn làm đại lý bán cổ phiếu, trái phiếu cho các 

doanh nghiệp, cũng như thu hộ lợi tức từ đầu tư chứng khoán cho khách 

hàng... những nghiệp vụ này cũng tạo thêm được nguồn vốn cho ngân hàng. 

Các nguồn vốn khác của ngân hàng đôi khi không nhiều, thời gian sử 

dụng đôi khi rất ngắn, nhưng điều đáng quan tâm là nguồn vốn này ngân 

hàng không phải tốn kém chi phí huy động, nhưng lại có điều kiện phát triển 

các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng khác, phục vụ tốt nhất nhu cầu của 

khách hàng. 

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. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân 

hàng có thể thực hiện các hoạt động khác như cấp tín dụng và cung cấp các 

dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. 

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. Như đã trình bày trong phần 

trên, một NHTM khi được cấp phép thành lập phải có vốn điều lệ theo quy 

định. Tuy nhiên vốn điều lệ chỉ đủ tài trợ cho tài sản cố định như trụ sở, văn 

phòng, máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt động chứ chưa đủ vốn để ngân 

hàng có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng và các dịch 
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vụ ngân hàng khác. 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. 

Đối với ngân hàng thương mại: 

Nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư góp phần mang lại nguồn vốn cho 

ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Không có nghiệp vụ này, 

NHTM sẽ không có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình. Thông qua 

nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư NHTM có thể đo lường được uy tín cũng 

như sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng. Từ đó NHTM có thể 

đánh giá và đưa ra chính sách huy động vốn và các biện pháp không ngừng 

tăng cường huy động tiền gửi dân cư để giữ vững và mở rộng quan hệ với 

khách hàng. 

NHTM  tập trung huy động các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong 

nền kinh tế. Từ đó, thông qua hoạt động tín dụng mà NHTM cung ứng khối 

lượng vốn tín dụng lớn cho nền kinh tế, tạo lợi nhuận ngân hàng. 

Nguồn vốn của NHTM bao gồm hai loại chính nếu phân chia theo hình 

thức sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản huy động. Khác với nhiều 

loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng 

nguồn vốn, các khoản huy động là nguồn chủ yếu của ngân hàng. Chất lượng 

và số lượng của nó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và số lượng của các 

khoản vay và đầu tư. Phần lớn các khoản huy động của ngân hàng liên quan 

đến chi phí trả lãi. Chi phí trả lãi là bộ phận chi phí lớn nhất đối với ngân 

hàng, vì vậy có ảnh hưởng quyết định đối với thu nhập của ngân hàng. 

Huy động vốn là một trong những hoạt động không thể thiếu và quan 

trọng nhất của NHTM. Đối với các NHTM thông qua hoạt động huy động 

vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn để thực hiện cho vay, đầu tư và cung 
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ứng các dịch vụ ngân hàng tạo cơ sở ban đầu để ngân hàng thực hiện kinh 

doanh. Vốn huy động được giúp ngân hàng có đủ nguồn vốn kinh doanh, mở 

rộng thị phần, giữ thế chủ động trong kinh doanh và gia tăng lợi nhuận, đảm 

bảo khả năng thanh khoản, đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng, tôn trọng 

các cam kết của ngân hàng với khách hàng. Thông qua huy động vốn, cụ thể 

là nhận tiền gửi của khách hàng, đã thể hiện đặc điểm của ngân hàng, là cách 

để người ta phân biệt ngân hàng với các loại hình doanh nghiệp khác. 

Do đó huy động vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh 

doanh, quyết định quy mô tín dụng và các hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng. Bên cạnh đó, nguồn tiền gửi huy động được sẽ quyết định đến năng lực 

cạnh tranh của NHTM. Thực tế đã chứng minh: quy mô vốn, trình độ nghiệp 

vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại là điều kiện để thu hút nguồn vốn và nguồn 

vốn lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ 

tín dụng với các thành phần kinh tế cả về quy mô, khối lượng tín dụng, chủ 

động về thời gian, lãi suất. Kết quả của sự gia tăng về vốn giúp ngân hàng 

kinh doanh đa năng trên thị trường, phân tán rủi ro và khi đó năng lực cạnh 

tranh của ngân hàng trên thị trường sẽ được tăng lên. 

Tóm lại, bản chất của ngân hàng là huy động để cho vay hay nguồn vốn 

ngân hàng huy động được lại là nguồn để các doanh nghiệp khác đi vay nên 

hoạt động huy động vốn càng có ý nghĩa quan trọng  đối với hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng. Do vậy, hoạt động huy động vốn là một mảng hoạt 

động lớn của các NHTM và nó quyết định rất lớn đến sự thành công hay thất 

bại của ngân hàng. 

Đối với khách hàng là dân cư: 

Nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối 

với ngân hàng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng là dân cư. 

Nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư cung cấp cho khách hàng một kênh tiết 
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kiệm và đầu tư nhằm làm cho tiền của họ sinh lợi, tạo cơ hội cho họ có thể gia 

tăng tiêu dùng trong tương lai. Mặt khác, nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư 

còn cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để cất trữ và tích lũy vốn tạm 

thời nhàn rỗi. Sau đó, các khách hàng này tính đến việc tìm kiếm lợi nhuận từ 

số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến và cuối cùng, nghiệp vụ này giúp cho khách 

hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác của ngân hàng, đặc biệt là dịch 

vụ thanh toán qua ngân hàng và dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho 

sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền cho tiêu dùng. 

Như  vậy huy động vốn có vai trò đối với dân cư: 

- Hình thành nên một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm làm cho tiền của họ 

sinh lời, tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng trong tương lai. 

- Cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để họ cất giữ và tích lũy vốn 

tạm thời nhàn rỗi. 

- Gián tiếp giúp cho khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác 

của ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch 

vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất kinh doanh hay cần tiền cho 

tiêu dùng, các dịch vụ ngân hàng điện tử như: thẻ thanh toán, SMSbanking, 

Internet banking, homebanking…v.v. 

Đối với xã hội: 

Tiền gửi huy động từ dân cư của NHTM được sử dụng để bổ sung vốn 

vào nền kinh tế, tạo ra sự cân đối giữa cung và cầu về vốn. Việc khai thác 

nguồn tiền nhàn rỗi này trong dân sẽ tránh được tình trạng lãng phí đồng thời 

giúp tăng cường tiết kiệm, giảm chi tiêu. Bởi vậy, làm gia tăng các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao 

mức sống của người dân thông qua sinh lợi gián tiếp của quá trình sử dụng 

vốn tiết kiệm để kinh doanh mang lại. Khi nguồn huy động tiền gửi dân cư 

của NHTM càng cao thì lợi ích đối với xã hội càng cao. Việc sử dụng nguồn 
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vốn này sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người dân, Nhà nước sẽ 

bớt được một khoản chi đầu tư vào kinh tế. Ngoài ra, thông qua việc huy động 

vốn từ dân cư sẽ góp phần phát triển tài khoản TGTT cá nhân, từ đó phát triển 

hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tiết kiệm chi phí lưu thông tiền 

mặt, đồng thời tạo khả năng kiểm soát dễ dàng hơn cho Chính phủ và NHTW 

đối với lượng tiền trong lưu thông. 

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

Huy động tiền gửi là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với bất cứ 

một ngân hàng nào. Để huy động được nguồn tiền gửi dân cư, các NHTM áp 

dụng rất nhiều hình thức huy động đa dạng khác nhau. Tùy theo đặc điểm và 

tình hình kinh doanh của mình, mỗi ngân hàng sẽ áp dụng các hình thức huy 

động phù hợp. Nhưng nhìn chung, huy động tiền gửi dân cư thường thông qua 

các hình thức sau: 

a. Tiền gửi không kỳ hạn 

Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi không xác định thời hạn mà người 

gửi có thể rút tiền ra vào bất kỳ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi 

mà không cần báo trước và ngân hàng luôn có nghĩa vụ phải thỏa mãn các 

nhu cầu đó. Loại tiền gửi này có mục đích chính là để thanh toán. 

- Tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân: 

Ở một số nước, công cụ này có thể mang nhiều tên gọi khác nhau. Chẳng 

hạn, ở Mỹ nó có thể có tên là Tiền gửi phát séc, Tiền gửi giao dịch, Tiền gửi 

theo nhu cầu, Tiền gửi thanh toán.. 

Tiền gửi thanh toán là một loại tiền gửi không kỳ hạn dùng cho mục đích 

thanh toán, nên trong hạch toán kế toán của các NHTM Việt nam nó được 

phân loại thành tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.    

Ở các nước phát triển, trước đây, ngân hàng không trả lãi cho khách 

hàng mở tiền gửi thanh toán vì mục đích của khách hàng khi sử dụng tài 
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khoản này là để thanh toán qua ngân hàng chứ không phải để hưởng lãi. Hơn 

nữa, ngân hàng còn yêu cầu khách hàng phải duy trì một số dư tối thiểu để 

hưởng các dịch vụ ngân hàng, nếu không đủ số dư này thì khách hàng phải trả 

phí cho ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay các NHTM ở nước ngoài phần lớn 

đều trả lãi cho tài khoản loại này. Ngoài ra, các ngân hàng còn cho ra đời một 

loại công cụ hỗn hợp giữa tài khoản thanh toán với một tài khoản tiết kiệm, 

chẳng hạn, các tài khoản NOW, tài khoản ATS, tài khoản Sweep account.. 

Tiền gửi thanh toán là nguồn vốn huy động với chi phí thấp nhất và tăng 

thu phí dịch vụ cho các NHTM, giúp ngân hàng duy trì các nhu cầu giao dịch. 

Mặt khác, việc thanh toán thông qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng còn tiết 

kiệm chi phí lưu thông cho xã hội, thực hiện văn minh và giảm thiểu rủi ro 

trong thanh toán. Tuy nhiên, nguồn vốn này có nhược điểm là khó kiểm soát, 

khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có kế hoạch trước, dễ làm 

cho ngân hàng bị động về nguồn vốn nếu có những biến động lớn. Các 

NHTM cũng phải thường xuyên đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch 

vụ và giá cả dịch vụ để hấp dẫn khách hàng. 

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, mặc dù việc gửi và rút tiền có thể thực 

hiện vào bất kỳ lúc nào, ngân hàng khó xác định trước, nhưng trên thực tế 

luôn có sự chênh lệch về thời gian và số lượng giữa việc gửi và rút tiền, cho 

nên tại mỗi ngân hàng luôn tồn tại một số dư tiền gửi không kỳ hạn và ngân 

hàng có thể sử dụng để cho vay. Lãi suất của loại tiền gửi này rất thấp, thậm 

chí có những khoản tiền gửi ngân hàng không phải trả lãi. Cho nên nguồn vốn 

này giúp cho ngân hàng hạ thấp giá mua vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh 

trong cho vay và đầu tư. 

b. Tiền gửi có kỳ hạn 

Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền có sự thỏa thuận về thời gian rút tiền. Về 

nguyên tắc, người gửi chỉ có thể rút tiền theo thời hạn đã thỏa thuận, nhưng 
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trên thực tế để thu hút loại tiền gửi này với kỳ hạn dài, các ngân hàng thường 

cho phép rút tiền trước thời hạn nhưng khách hàng chỉ hưởng lãi suất tương 

ứng theo loại kỳ hạn nhất định do ngân hàng quy định. 

+ Nếu khách hàng đến rút vốn đúng hạn thì khách hàng được nhận lại 

gốc và một khoản lãi tương ứng với mức lãi suất khi gửi. 

+ Nếu khách hàng rút vốn trước hạn thì khách hàng chỉ được hưởng một 

mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất thỏa thuận theo quy định của ngân hàng 

trên thời gian gửi thực tế. 

+ Nếu khách hàng rút vốn sau hạn thì đến kỳ khách hàng không đến 

nhận tiền gốc và lãi thì ngân hàng nhập lãi vào gốc thành tiền gốc mới, 

chuyển tiền gốc mới sang kỳ hạn mới với lãi suất hiện hành. Nếu khách hàng 

chỉ đến nhận lãi mà không rút gốc ra thì ngân hàng chỉ trả lãi cho khách hàng 

và chuyển gốc sang kỳ hạn mới với lãi suất hiện hành. 

Nguồn tiền gửi này có độ ổn định cao, ngân hàng chủ động trong quá 

trình sử dụng. Vì vậy, để có thể thu hút nhiều hơn loại tiền gửi này, các ngân 

hàng thường đưa ra nhiều loại kỳ hạn khác nhau phù hợp với thời gian vốn 

nhàn rỗi, mỗi kỳ hạn có một mức lãi suất tương ứng theo nguyên tắc kỳ hạn 

càng dài lãi suất càng cao. 

- Tiền gửi tiết kiệm 

Tiền gửi tiết kiệm là những khoản tiền mà khách hàng dân cư gửi với mục 

đích tiết kiệm, thông thường không có mức giới hạn về số tiền, có hoặc không 

có thời hạn đáo hạn cố định. Người gửi được trả lãi trên số tiền gửi, họ không 

được quyền phát hành séc nhưng có thể rút và chuyển sang tài khoản giao dịch. 

Chủ nhân của các khoản gửi tiết kiệm chủ yếu là các cá nhân và hộ gia đình. 

Họ gửi vào ngân hàng những khoản thu nhập chưa sử dụng trong kỳ hiện tại, 

không vì nhu cầu giao dịch hoặc kinh doanh mà vì nhu cầu tiết kiệm để chi 

dùng trong tương lai. Điều mà họ quan tâm trước hết là lợi tức được hưởng, 
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chênh lệch giá nếu những khoản này được thiết kế dưới dạng các hợp đồng đủ 

tiêu chuẩn trao đổi rộng rãi trên thị trường. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn khác 

nhau sẽ được hưởng lãi suất khác nhau theo nguyên tắc thời gian gửi càng dài, 

lãi suất sẽ càng lớn. Việc đáp ứng nhu cầu rút tiền cũng được thiết kế theo 

những kỹ thuật khác nhau tùy theo chiến lược kinh doanh của các NHTM.  

Tiền gửi tiết kiệm gồm cả tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn, 

thường gồm ba loại chính:  

Tiền gửi tiết kiệm trên sổ tiết kiệm, trong đó người gửi nắm giữ các 

quyển sổ tiết kiệm và nó được dùng cho mọi giao dịch giữa hai bên.  

Tài khoản có sao kê tình hình tiền gửi tiết kiệm, trong đó người gửi 

không cần giữ sổ mà ngân hàng tự động tính lãi nhập tài khoản một cách định 

kỳ và người chủ tài khoản sẽ nhận được các bản sao kê tình hình tài khoản.  

Chứng chỉ tiết kiệm, chủ nhân của những khoản này sở hữu những chứng 

chỉ chứng nhận về khoản tiền gửi của họ do ngân hàng cấp khi họ gửi tiền vào 

ngân  hàng. Đa phần những chứng chỉ này có đặc điểm giống chứng chỉ tiền 

gửi nhưng được phân biệt bởi mệnh giá thấp và năng lực thị trường tương đối 

hạn chế.  

Về ưu điểm, tiền gửi tiết kiệm là nguồn vốn khá ổn định, cho phép ngân 

hàng chủ động trong việc đầu tư chúng vào các kế hoạch sinh lời, ít gây sức 

ép rút tiền đối với ngân hàng. Nhưng tiền lãi mà NHTM phải trả tính trên tiền 

tiết kiệm thường cao hơn và đa phần là những khoản nhỏ, phân tán.   

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 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. Nghiệp vụ này chỉ được tiến hành khi ngân hàng thiếu 

vốn, do đó khi huy động vốn dưới hình thức này, các ngân hàng phải căn cứ 
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vào đầu ra để quyết định về khối lượng huy động, mức lãi suất, thời hạn và 

phương pháp huy động. Khối lượng vốn này chỉ được huy động trong một thời 

gian nhất định. Ngân hàng phát hành kỳ phiếu để huy động vốn ngắn hạn, còn 

trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn. Ngân hàng phát hành kỳ phiếu 

thường xuyên hơn trái phiếu, trái phiếu thường được các ngân hàng phát hành 

để chuẩn bị tài trợ cho những dự án cụ thể có vốn đầu tư lớn và thời hạn dài. 

Hiện nay, theo Luật các TCTD hiện hành, phát hành các GTCG cũng 

được coi là một hình thức nhận tiền gửi.  

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 

Để tăng cường huy động tiền gửi dân cư các NHTM cần phải tăng cường 

sử dụng nguồn lực của mình như nguồn nhân lực, công nghệ hiện đại, hệ 

thống mạng lưới phân bố rộng...nhằm tăng quy mô hoạt động của ngân hàng, 

mở rộng thị phần khách hàng, các cơ chế quy định cần thay đổi để thuận tiện 

cho khách hàng gửi tiền và rút tiền nhanh chóng. Từ đó giúp cho khách hàng 

có niềm tin vào uy tín của ngân hàng có thể làm tăng lượng tiền gửi đặc biệt 

là tiền gửi từ các tầng lớp dân cư. 

Bản chất của việc tăng cường huy động tiền gửi dân cư của NHTM là quá 

trình mà ngân hàng đặt mục tiêu tăng lượng tiền gửi huy động là mục tiêu ưu 

tiên. Mục tiêu chung của hoạt động tăng cường huy động tiền gửi dân cư không 

nằm ngoài mục tiêu chung của hoạt động ngân hàng là an toàn và sinh lợi. 

Việc tăng cường huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng thương mại 

được thể hiện ở những nội dung chủ yếu đây: 

� Gia tăng lượng tiền gửi huy động từ dân cư 

Lượng tiền gửi huy động tăng trưởng theo thời gian sẽ đáp ứng nhu cầu 
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tín dụng cũng như các hoạt động kinh doanh khác ngày càng tăng của NHTM. 

Nếu ngân hàng huy động được một lượng tiền gửi đủ lớn phù hợp với quy mô 

và nhu cầu của mình, thì giả sử như khi có một lượng tiền lớn bị rút ra cũng 

sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ngân 

hàng sẽ không gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản. Lượng tiền gửi tăng 

trưởng sẽ khẳng định được vị thế uy tín và thương hiệu của ngân hàng. Một 

ngân hàng có đủ tiềm năng về tài chính cũng như uy tín mới có thể giữ vững 

được mức tăng trưởng qua các năm. Đây là một trong những yếu tố quyết 

định một phần an toàn trong kinh doanh ngân hàng và thời hạn tín dụng. Nó 

phản ánh khả năng tìm kiếm các khoản nợ mới nhanh chóng với lãi suất thấp 

nhằm tăng cường khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Lượng tiền gửi huy 

động tăng trưởng sẽ tạo lập và định hướng chiến lược kinh doanh cụ thể của 

ngân hàng trong việc sử dụng vốn có hiệu quả.  

� Quy mô và cơ cấu nguồn tiền gửi huy động từ dân cư phù hợp với 

nhu cầu sử dụng vốn 

Dựa vào kế hoạch và nhu cầu sử dụng vốn để có chiến lược gia tăng quy 

mô nguồn tiền gửi phù hợp. Nguồn tiền gửi huy động phải đảm bảo phù hợp 

với mục đích sử dụng vốn cả về loại tiền, kỳ hạn, lãi suất sẽ góp phần đem lại 

lợi nhuận cao cho ngân hàng và thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Gia 

tăng quy mô nguồn vốn của một NHTM cần phải có sự ổn định, phù hợp với 

lãi suất và kỳ hạn của nó. 

Một cơ cấu nguồn tiền gửi hợp lý là điều kiện tốt giúp dễ dàng trong việc 

tăng cường huy động nguồn tiền gửi dân cư. Với cơ cấu các loại tiền gửi ngắn 

hạn, trung dài hạn, nội tệ ngoại tệ ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng 

vốn của ngân hàng thì khi đó NHTM biết được cần phải tăng cường huy động 

nguồn tiền gửi theo loại tiền nào, kỳ hạn bao lâu là hợp lý. Bất cứ một sự 

không phù hợp nào về kỳ hạn cũng sẽ mang lại bất lợi cho hoạt động kinh 
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doanh của ngân hàng và nếu không có sự phù hợp về loại tiền, ngân hàng sẽ 

chịu chi phí để chuyển đổi từ nguồn tiền đã được huy động sang loại tiền cần 

sử dụng và như vậy thì có thể gặp rủi ro về tỷ giá. Nếu không có sự phù hợp 

về kỳ hạn giữa huy động vốn và sử dụng vốn thì ngân hàng sẽ gặp rủi ro về kỳ 

hạn. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn mà ngân hàng phải đối mặt khi sử dụng 

các kế hoạch huy động vốn. 

Ở phạm vi một chi nhánh ngân hàng, trong điều kiện đã có cơ chế điều 

hòa vốn tập trung toàn hệ thống, quy mô và cơ cấu huy động vốn cần xem xét 

trong tương quan với kế hoạch được giao. 

� Gia tăng thị phần huy động tiền gửi dân cư 

Trên thị trường, sự cạnh tranh luôn luôn tồn tại và là một yếu tố tất yếu, 

khách quan, là động lực chung cho sự phát triển. Trong bất cứ ngành nghề kinh 

doanh nào thì các doanh nghiệp cũng mong muốn có được thị phần lớn nhất có 

thể có trong phạm vi hoạt động của mình. Ngành ngân hàng cũng không phải là 

một ngoại lệ. Thị phần huy động tiền gửi được đánh giá thông qua việc so sánh 

số dư huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng với tổng số dư huy động tiền gửi 

dân cư của các tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn. 

�  Chi phí huy động tiền gửi từ dân cư hợp lý 

Chi phí huy động vốn và quy mô của tiền gửi dân cư là hai vấn đề mà các 

ngân hàng luôn quan tâm và tìm cách giải quyết. Thông thường việc ra quyết 

định về quy mô cũng như chi phí huy động vốn phải tuân theo quy luật cung - 

cầu về vốn và chiến lược kinh doanh của các NHTM trong từng thời kỳ. Tuy 

nhiên, hiện nay các ngân hàng đều chịu áp lực tăng trưởng huy động vốn để 

đảm bảo khả năng thanh khoản và sức ép của sự cạnh tranh gay gắt đối với hoạt 

động này. Điều này sẽ làm tăng chi phí huy động vốn của các ngân hàng. Việc 

kiểm soát chi phí huy động vốn nói chung và huy động tiền gửi dân cư nói riêng 

là quan trọng nhằm đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng không bị giảm sút 
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� Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi dân cư 

Đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ tiền gửi dân cư của ngân hàng 

như khả năng xử lý các giao dịch nhanh hay chậm, thái độ, phong cách phục 

vụ của đội ngũ nhân viên, các gói sản phẩm phù hợp với đối tượng là dân cư, 

phản ánh thái độ và sự hài lòng của khách hàng đối với quá trình cung cấp 

dịch vụ tiền gửi từ dân cư của ngân hàng trong từng thời kỳ. 

Về công nghệ, trước đây, khi các ngân hàng chưa tiếp cận với công nghệ 

hiện đại và còn sử dụng công nghệ lỗi thời lạc hậu, việc giao dịch của khách 

hàng diễn ra không thuận lợi khiến cho khách hàng tốn nhiều thời gian và chi 

phí. Hiện nay các ngân hàng đang đầu tư mạnh mẽ, đưa khoa học công nghệ 

ứng dụng vào thực tế thông qua đó phát triển thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm  

ngày càng hiệu quả hơn. Thực tế cũng đã chỉ ra rằng: duy trì chất lượng dịch 

vụ cao có thể tạo ra lợi nhuận, giảm chi phí và tăng thị phần. 

Trong các yếu tố hình thành nên chất lượng dịch vụ hoàn hảo, yếu tố con 

người là quan trọng nhất. Ngân hàng phải tìm cách biến mỗi nhân viên nghiệp 

vụ của mình thành một thế mạnh thực sự của ngân hàng, thay đổi nhận thức 

từ một cán bộ công chức thành một nhân viên phục vụ. Bởi vì hầu hết các 

khách hàng đều giao dịch trực tiếp với nhân viên ngân hàng và mọi cử chỉ, 

hành động, tác phong giao dịch của nhân viên ngân hàng đều được dùng để 

đánh giá chất lượng dịch vụ mà ngân hàng đó cung cấp. Do vậy, các cán bộ 

có kỹ năng, trình độ, thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc, đạo 

đức tốt, được đào tạo cẩn thận là yếu tố quyết định đến chất lượng dịch vụ. 

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, 
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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.                                   

Ngoài mức tăng trưởng về quy mô cần đánh giá mức phù hợp giữa quy 

mô huy động vốn với nhu cầu sử dụng vốn.   

Để đánh giá sự phù hợp, tại các chi nhánh NHTM thường dùng tỷ lệ 

hoàn thành kế hoạch huy động.    

Tỷ lệ hoàn thành
 kế hoạch   =  

Tổng vốn huy động được
Kế hoạch huy động   x  100%  

Chỉ tiêu này cho biết quy mô vốn tiền gửi dân cư huy động được, nếu tỷ 

lệ hoàn thành kế hoạch lớn hơn 100% tức là lượng vốn huy động thực tế lớn 

hơn kế hoạch. Khi đó NHTM phải có kế hoạch sử dụng số vốn thừa, nếu 

không chi phí sẽ tăng do không sinh lời mà vẫn phải trả lãi và các chi phí hoạt 

động khác. Ngược lại nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% NHTM phải huy động từ 

các nguồn vốn khác (nếu cần) để bổ sung lượng vốn huy động từ dân cư bị 

thiếu hụt. Để đánh giá được chính xác kết quả huy động vốn tiền gửi dân cư ta 

phải xem xét trong tổng thể hoạt động huy động vốn của NHTM và mối liên 

hệ với hoạt động sử dụng vốn. 

b. Cơ cấu nguồn tiền gửi dân cư 

Các chỉ tiêu đặt ra đối với tăng cường huy động tiền gửi dân cư không 

chỉ là tăng lên về quy mô, thị phần mà còn thể hiện cả ở khía cạnh phù hợp 

giữa cơ cấu tiền gửi huy động và sử dụng vốn. 

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 về thời hạn gửi (ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn), về loại tiền (nội tệ và ngoại tệ), về đối tượng gửi tiền (dân cư và 

các tổ chức kinh tế, xã hội). Cơ cấu nguồn tiền gửi thể hiện ở tỷ trọng từng 
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loại tiền gửi trong tổng nguồn tiền gửi, được tính theo công thức: 

Tỷ trọng nguồn tiền gửi i  =  
 Nguồn tiền gửi i

Tổng nguồn tiền gửi * 100  

Chỉ tiêu này cho thấy trong tổng nguồn tiền gửi huy động thì nguồn tiền 

gửi dân cư chiếm tỷ trọng bao nhiêu, nguồn tiền gửi của các tổ chức chiếm tỷ 

trọng bao nhiêu, cơ cấu đã phù hợp với sử dụng vốn chưa, từ đó có các biện 

pháp nghiệp vụ điều chỉnh kịp thời. Nguồn tiền gửi doanh nghiệp tuy lớn 

nhưng mức độ ổn định không cao, nếu tỷ lệ này chiếm phần lớn trong tổng 

nguồn huy động phản ánh một sự tăng trưởng nguồn vốn chưa bền vững. Tiền 

gửi dân cư có thể không cao nhưng lại là nguồn vốn ổn định lâu dài với số 

lượng khách hàng chiếm đa số, nếu nguồn vốn này chiếm tỷ trọng cao chứng 

tỏ NHTM đang tăng trưởng nguồn vốn bền vững, nếu tỷ lệ này thấp đòi hỏi 

NHTM phải có biện pháp kịp thời tăng cường huy động tiền gửi dân cư. 

Trong trường hợp sự tăng trưởng về quy mô vốn huy động khá phù hợp 

với quy mô tăng trưởng của dư nợ song lại không phù hợp về cơ cấu thì sẽ 

dẫn đến tình trạng chi phí đầu vào của ngân hàng tăng nếu huy động tiền gửi 

trung dài hạn lớn hơn nhiều so với dư nợ cho vay trung dài hạn và khả năng 

rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất sẽ cao nếu tiền gửi trung dài hạn nhỏ hơn 

nhiều so với dư nợ cho vay trung dài hạn. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra trong 

trường hợp không có sự phù hợp về loại tiền tệ trong cơ cấu huy động vốn và 

cho vay. Như vậy, ngay cả khi ngân hàng huy động được nhiều vốn nhưng 

hiệu quả kinh doanh vẫn không cao. Cơ cấu tiền gửi huy động hợp lý có thể 

đáp ứng được tối đa nhu cầu sử dụng vốn góp phần đem lại lợi nhuận cao hơn 

cho các NHTM.  

Sự biến đổi trong cơ cấu huy động sẽ kéo theo sự biến đổi trong cơ cấu 

cho vay, đầu tư. Sự thay đổi cơ cấu huy động vốn không chỉ phụ thuộc vào kế 

hoạch điều chỉnh của các NHTM mà thực tế nó còn luôn luôn chịu tác động 
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từ các nhân tố bên ngoài đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu, 

tiếp cận và thích ứng với sự biến động của thị trường. 

c. Tăng trưởng thị phần nguồn tiền gửi dân cư 

Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm là tỷ trọng vốn huy động tiền gửi 

dân cư của ngân hàng chiếm được so với các ngân hàng khác. 

Dưới góc độ Chi nhánh, thị phần huy động tiền gửi dân cư của ngân 

hàng là tỷ trọng vốn huy động tiền gửi dân cư chiếm được so với tổng vốn 

huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng trên địa bàn đó. 

Thị phần huy động tiền gửi dân cư được xác định theo công thức: 

Thị phần huy động (%) =  
Tổng tiền gửi dân cư huy động được

 Tổng tiền gửi dân cư huy động của toàn hệ thống NH  

 

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 để đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn tiền gửi dân cư 

huy động. Nói một cách khác, chỉ tiêu này phản ánh năng lực cạnh tranh của 

một NHTM so với các NHTM khác trong huy động tiền gửi dân cư. 

Nếu thị phần tiền gửi dân cư của một NHTM cao so với các NHTM khác 

chứng tỏ NHTM này đã có chính sách huy động vốn đúng đắn và cần phải 

phát huy hơn nữa trong tương lai, ngược lại nếu chỉ tiêu này thấp so với các 

NHTM khác thì cần phải có các biện pháp khắc phục kịp thời để tăng cường 

nguồn tiền gửi dân cư huy động. 

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. Tuy nhiên, trong tổng chi phí huy động vốn thì chi phí trả lãi là khoản chi 

phí chiếm tỷ trọng lớn nhất và rất nhạy cảm trước sự biến động lãi suất của thị 

trường, vì vậy có ảnh hưởng quyết định đối với thu nhập của ngân hàng. Lãi suất 
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chi trả càng cao có thể huy động được nguồn tiền gửi dân cư lớn. Tuy nhiên, lãi 

suất cao làm gia tăng chi phí của ngân hàng và nếu thu nhập tăng không tương 

ứng với tăng chi phí, lợi nhuận của ngân hàng sẽ giảm đi tương ứng. 

Chi phí huy động tiền gửi dân cư được đánh giá qua các chỉ tiêu sau: 

Lãi suất huy động
 tiền gửi dân cư bình quân  =  

Chi trả lãi tiền gửi dân cư trong năm
Tổng tiền gửi dân cư huy động bình quân trong năm  

Lãi suất huy động tiền gửi bình quân đánh giá sự hợp lý trong cơ cấu huy 

động hay chất lượng nguồn tiền gửi huy động của ngân hàng. Chỉ tiêu này 

đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng thông qua so sánh lãi suất huy 

động tiền gửi bình quân của ngân hàng với mặt bằng lãi suất chung hoặc với 

lãi suất của ngân hàng khác. Ngoài ra chỉ tiêu về lãi suất huy động còn thể 

hiện qua số chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân với lãi suất huy động 

bình quân. Các chỉ tiêu trên cho thấy khi chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào 

càng lớn thì lợi nhuận thu được sẽ càng lớn, hiệu quả kinh doanh ngân hàng 

càng cao và ngược lại 

Xây dựng chính sách lãi suất huy động tiền gửi dân cư hợp lý nhưng vẫn 

đảm bảo tính cạnh tranh. 

Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với khả năng huy động vốn. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn. 

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. Chất lượng dịch vụ 

còn phụ thuộc vào môi trường, cảnh quan xung quanh bao gồm: thiết kế và bố 

trí quầy dịch vụ phục vụ khách hàng sao cho thuận tiện nhất. Điều này ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc thu hút khách hàng. Để thấy được chất lượng cung 

ứng dịch vụ ngân hàng có đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì: 

- Sự đánh giá, nhìn nhận của bản thân ngân hàng về các dịch vụ đã và 
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đang cung cấp để nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn. 

- Ý kiến đánh giá của khách hàng: rất quan trọng, giúp ngân hàng hoàn 

thiện chất lượng các SPDV cung cấp để thỏa mãn đầy đủ, kịp thời nhu cầu 

của 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, được 

hình thành trong quá trình hoạt động của ngân hàng do các nguyên nhân chủ 

quan về phía ngân hàng. Các ngân hàng khi đã nhận biết được thì có khả năng 

xóa bỏ các yếu tố gây hậu quả xấu và tăng cường, phát huy các yếu tố mang 

tính tích cực. Nhân tố nội tại, gồm:  

� Mục tiêu, chiến lược kinh doanh của ngân hàng 

Để xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh, ngân hàng thường tìm 

cách đánh giá vị thế hiện tại của của mình trong hệ thống ngân hàng để thấy 

được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, đồng thời ngân hàng 

cũng phải dự đoán thay đổi môi trường để tìm cho mình hướng đi thích hợp. 

Để bắt đầu và phát triển hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bất kỳ một NHTM 

nào cũng phải xây dựng chiến lược hoạt động cùng với các mục tiêu cụ thể. 

Chiến lược kinh doanh của mỗi NHTM ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến 

nghiệp vụ huy động vốn nói chung và huy động tiền gửi dân cư nói riêng. Đó 

là hệ thống các chiến lược về sản phẩm dịch vụ, chiến lược lãi suất, chiến 

lược khách hàng, chiến lược tuyên truyền quảng cáo, phát triển nhân sự…có 

tác động mạnh đến nghiệp vụ huy động vốn. 

Chiến lược của ngân hàng có thể tập trung vào việc phát triển chất lượng 

và quy mô nguồn vốn, hoặc tập trung vào việc thu hút tiền gửi của dân cư, 

hay chú trọng vào việc cho vay và đầu tư. Các quyết định của lãnh đạo 

NHTM có được đưa ra một cách kịp thời và có hiệu quả hay không cũng ảnh 
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hưởng trực tiếp đến hiệu quả huy động vốn.  

Một NHTM có chiến lược kinh doanh đúng hướng, phù hợp sẽ đạt được 

các mục tiêu đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của 

ngân hàng, tạo niềm tin nơi khách hàng gửi tiền từ đó thu hút ngày càng nhiều 

khách hàng đến với ngân hàng.  

� Cơ chế, chính sách lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng 

thương mại 

Chiến lược kinh doanh ngân hàng là định hướng phát triển của NHTM 

trong từng thời kỳ, còn cơ chế chính sách của ngân hàng thì quy định cho 

từng hoạt động của các nghiệp vụ cụ thể, là các văn bản cụ thể hóa chiến lược 

kinh doanh của NHTM. 

Chính sách lãi suất có vai trò rất quan trọng trong huy động tiền gửi dân 

cư. Đối với khách hàng có tiền gửi thanh toán thì lãi suất không phải là vấn đề 

quan trọng. Nhưng đối với các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm thì lãi suất là 

vấn đề đầu tiên mà họ quan tâm và bộ phận này cực kỳ nhạy cảm với lãi suất. 

Việc huy động với lãi suất cao sẽ thu hút được nguồn tiền gửi vào ngân hàng, 

nhưng điều này khiến ngân hàng phải chịu một chi phí huy động vốn lớn. Nếu 

lãi suất không mang tính cạnh tranh, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong tăng 

cường huy động vốn hoạt động, đặc biệt đối với các ngân hàng mà tiềm lực 

tài chính chưa đủ mạnh, các dịch vụ hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Lãi suất huy động vốn hợp lý là một lãi suất vừa có khả năng hấp dẫn các đối 

tượng tham gia gửi tiền vào ngân hàng nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo 

được ngân hàng kinh doanh có lãi. 

� Uy tín và thương hiệu của ngân hàng 

Đó là hình ảnh của ngân hàng trong lòng khách hàng, là niềm tin của 

khách hàng đối với ngân hàng. Uy tín của mỗi ngân hàng được xây dựng hình 

thành trong cả một quá trình lâu dài. Một ngân hàng có uy tín thường có lợi 

thế trong việc huy động vốn vì họ thường giữ được một lượng lớn những 
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khách hàng trung thành. Những khách hàng mà ngân hàng thu hút được bằng 

uy tín thường có xu hướng gắn bó lâu dài với ngân hàng vì họ tin rằng ngân 

hàng luôn có những dịch vụ tốt nhất dành cho họ và đồng tiền của họ nằm ở 

đây luôn được đảm bảo an toàn. Đây cũng là lí do vì sao một số ngân hàng 

lớn vẫn có thể huy động nhiều vốn hơn những ngân hàng nhỏ khác mặc dù lãi 

suất của các ngân hàng lớn thấp hơn. Vì gửi tiền vào ngân hàng khách hàng 

không chỉ có một mục đích duy nhất là sinh lời mà mục đích quan trọng 

không kém là an toàn. Một điều quan trọng ở nước ta là hình thức sở hữu 

cũng có ảnh hưởng quan trọng tới huy động vốn. Các ngân hàng quốc doanh 

bao giờ cũng có độ an toàn cao hơn cho người gửi tiền, uy tín của các ngân 

hàng thương mại quốc doanh cao hơn so với các ngân hàng khác. Những ngân 

hàng có uy tín luôn chiếm được lòng tin của khách hàng là tiền đề cho việc 

huy động được những nguồn vốn lớn hơn với chi phí rẻ hơn và tiết kiệm được 

thời gian. 

� Các dịch vụ do ngân hàng cung ứng 

Có một điều ta dễ dàng nhận thấy là với cùng một mức lãi suất huy động 

như nhau, ngân hàng nào đưa ra các dịch vụ tốt và đa dạng hơn thường có lợi 

thế hơn so với các ngân hàng khác bởi vì khách hàng thường có xu hướng lựa 

chọn các dịch vụ hoàn chỉnh hơn là các dịch vụ đơn lẻ, đồng thời họ cũng yên 

tâm hơn khi giao dịch với một ngân hàng có nhiều thông tin, có khả năng tư 

vấn hỗ trợ họ nhiều hơn. Trong nền kinh tế hiện đại khách hàng không chỉ 

quan tâm đến những lợi ích vật chất trực tiếp mà họ còn quan tâm đến các yếu 

tố khác như thời gian giao dịch, các thủ tục liên quan, tính trọn gói của dịch 

vụ vì thực chất các yếu tố này ảnh hưởng đến uy tín, thời cơ kinh doanh của 

họ. Chất lượng dịch vụ tốt, dịch vụ hoàn chỉnh, đa dạng không chỉ giúp ngân 

hàng thu hút các khách hàng mới mà quan trọng hơn là còn giứ được các 

khách hàng hiện tại. 
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� Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng 

Trong môi trường làm việc hiện đại, nguồn nhân lực luôn là yếu tố chủ 

chốt quyết định đến sự thành bại của hoạt động kinh doanh. Đội ngũ cán bộ 

nhân viên cần phải thể hiện tính chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, am 

hiểu nghiệp vụ ngân hàng, chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ khách 

hàng. Từ đó sẽ tạo cho khách hàng niềm tin vào uy tín của ngân hàng và tác 

động tích cực đến khả năng huy động tiền gửi của ngân hàng. Hoạt động huy 

động tiền gửi là một hình thức bán hàng trực tiếp, do vậy phong cách, thái độ, 

trình độ chuyên môn của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên tiếp xúc với khách hàng 

sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của ngân hàng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả của hoạt động huy động vốn cho ngân hàng. 

� Mạng lưới phòng giao dịch, cơ sở vật chất trang thiết bị và trình độ 

khoa học công nghệ của ngân hàng 

Mạng lưới phòng giao dịch, cơ sở vật chất trang thiết bị và trình độ khoa 

học công nghệ của ngân hàng thể hiện tiềm lực tài chính của ngân hàng so với 

các đối thủ cạnh tranh. Trụ sở giao dịch rộng rãi, khang trang với các trang 

thiết bị đầy đủ, hiện đại tạo cho người dân niềm tin vào ngân hàng và cảm 

giác an toàn khi đến với ngân hàng. Với mạng lưới phòng giao dịch rộng 

khắp, địa điểm thuận tiện thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận ngân hàng để giao 

dịch và vì thế ngân hàng sẽ có cơ hội huy động được nhiều vốn hơn. 

Ngày nay, trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão 

thì việc áp dụng công nghệ mới vào trong hoạt động kinh doanh sao cho đạt 

hiệu quả cao nhất chính là một yêu cầu cần thiết đối với tất cả các tổ chức 

kinh tế nói chung chứ không riêng gì các NHTM. Công nghệ ngân hàng bao 

gồm cả công nghệ quản lý, các máy móc thiết bị, các quy trình tín dụng cũng 

như huy động tiền gửi tiết kiệm. Cơ sở vật chất công nghệ hiện đại cộng với 

trình độ đội ngũ nhân viên có khả năng vận hành tốt theo đúng quy trình 

nghiệp vụ sẽ làm cho chất lượng dịch vụ được nâng cao. Điều này sẽ khiến 
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khách hàng hài lòng khi đến giao dịch gửi tiền tại ngân hàng, đây cũng là một 

yếu tố tâm lý nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Với cùng lãi suất 

như nhau ngân hàng nào có mạng lưới rộng khắp, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, công nghệ hiện đại sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian khi 

giao dịch với ngân hàng, có thể phục vụ tốt với số lượng khách hàng đông 

hơn, như vậy sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến gửi tiền từ đó sẽ nâng cao 

được kết quả huy động tiền gửi. 

1.4.2. Nhân tố bên ngoài ngân hàng 

Những nhân tố khách quan thuộc về môi trường bên ngoài NHTM, các 

NHTM chỉ có thể nhận biết và tìm cách hạn chế các tác động tiêu cực của 

chúng mà không thể thay đổi các nhân tố này được. Nhân tố bên ngoài gồm: 

� Môi trường kinh tế - xã hội 

Một nền kinh tế ổn định luôn là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 

ngân hàng. Nền kinh tế được coi là ổn định khi có các biểu hiện: Lạm phát 

được kiểm soát, không có dấu hiệu của khủng hoảng, suy thoái, mức sống của 

người dân được đảm bảo... Khi đó đời sống của người dân ổn định, các hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nguồn vốn sẽ chảy vào ngân hàng 

nhiều hơn. Với một nền kinh tế phát triển ổn định, giá cả hàng hoá, dịch vụ 

cũng như sức mua của đồng tiền tạo được cho người dân cảm giác tin tưởng 

thì họ mới an tâm gửi tiền vào ngân hàng. Ngược lại, một nền kinh tế suy 

thoái hay có lạm phát cao thì người dân sẽ có xu hướng giữ tiền mặt hoặc mua 

vàng hay ngoại tệ mạnh để cất trữ. 

� Môi trường chính trị và pháp lý 

Đây là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới toàn bộ nền kinh tế chứ 

không phải chỉ riêng ngành ngân hàng. Chính trị và kinh tế là hai phạm trù có 

sự tác động ảnh hưởng qua lại rõ rệt. Chính trị ảnh hưởng tới nền kinh tế và 

các hành động chính trị cũng mang mục đích kinh tế và tạo ra những biến 

động về chính trị. Bất kỳ một sự thay đổi nào về chính trị cũng có thể tạo ra 
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một tác động lớn đối với nền kinh tế. Tình hình chính trị ổn định tạo sự yên 

tâm và niềm tin cho khách hàng và hoạt động của ngân hàng. 

Ngoài các yếu tố chính trị, hoạt động ngân hàng còn chịu sự chi phối của 

hành lang pháp lý bao gồm thể chế cả trong và ngoài quốc gia (đối với các 

ngân hàng có phạm vi hoạt động mở rộng ra ngoài biên giới). Như vậy, ngân 

hàng là một ngành có ảnh hưởng quan trọng đối với cả nền kinh tế, hoạt động 

của ngân hàng còn mang tính xã hội hoá cao. Vì vậy, ngân hàng cần phải 

được quản lý một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt để tránh hậu quả đáng tiếc cho 

nền kinh tế. 

� Yếu tố thuộc môi trường kinh tế quốc tế 

Trong bối cảnh hiện nay, các NHTM chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn 

do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như sự cạnh tranh ngày 

càng gay gắt trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, giá cả trên thị trường cũng 

không ổn định, các mặt hàng như nông sản, dầu thô, ... đều có những biến 

động thất thường. Những yếu tố trên đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh 

doanh của hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới. 

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, tự do hóa tài chính tác động ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động huy động tiền gửi của các ngân hàng. Khi mà 

nền kinh tế, tài chính của các quốc gia, khu vực không còn ranh giới thì chỉ 

cần một biến động trên toàn thế giới cũng ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt 

động của ngân hàng nói chung và hoạt động huy động tiền gửi nói riêng. 

� Yếu tố môi trường cạnh tranh và hợp tác 

Sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh cũng là một yếu tố ảnh hưởng 

không nhỏ đến huy động vốn nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung 

của Ngân hàng, đặc biệt là trong xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế. Sự  ra đời 

ngày càng nhiều của các ngân hàng tư nhân, các ngân hàng cổ phần, các ngân 

hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài khiến cho sự cạnh tranh giữa các ngân 
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hàng ngày càng gay gắt. Với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và trình độ quản 

lý kinh doanh của các ngân hàng, việc chiếm lĩnh thị phần huy động được 

diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Các ngân hàng phải dùng nhiều biện 

pháp khác nhau, huy động mọi khả năng của mình để chiếm lĩnh thị trường. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của thị trường tài chính cũng là một yếu tố 

quan trọng. Một mặt thị trường tài chính tạo ra kênh huy động vốn tốt cho 

ngân hàng thông qua việc phát hành giấy tờ có giá, mặt khác sự phát triển của 

thị trường này cũng lại tạo thêm đối thủ cạnh tranh cho các NHTM do người 

dân có thể thêm cơ hội lựa chọn các hình thức đầu tư. Họ có thể đầu tư vào 

chứng khoán hay thị trường bất động sản vì nó có thể mang lại cho họ lợi 

nhuận cao hơn đầu tư vào ngân hàng.  

Mặt khác xu hướng hội nhập toàn cầu hóa là sự phát triển tất yếu của 

thời đại. Hội nhập quốc tế mở ra cơ hội trao đổi hợp tác quốc tế giữa các 

NHTM trong hoạt động kinh doanh, hình thành liên minh tiền tệ quốc tế và 

khu vực. Việc mở rộng quy mô hoạt động cũng đòi hỏi mở rộng thị phần theo 

hướng sát nhập để hình thành những định chế tài chính lớn. Ngày nay các 

NHTM không chỉ cạnh tranh với nhau, hoặc cạnh tranh với các tổ chức tài 

chính khác mà còn liên kết nhằm khai thác những thế mạnh của nhau. Như 

vậy có thể nói cạnh tranh vừa là cơ hội vừa là thách thức thúc đẩy các hoạt 

động của ngân hàng nói chung và hoạt động huy động tiền gửi nói riêng. 
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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. 
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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. 

- Tên tiếng việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Tp.Quy Nhơn Bình Định. 

- Tên viết tắt: AGRIBANK 

- Tên tiếng anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development 

- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng 

- Lĩnh vực hoạt động: Tài chính – Bảo hiểm – Đầu tư 

- Địa chỉ: 44 Lê Thánh Tôn, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Điện Thoại: (056) 3892662 – (056) 3892498 – (056) 3892624 

- Fax: (056) 3892897 

- Website: www.agribankbinhdinh.com.vn 

- E-mail: nhnoquynhon@vnn.vn  

- Các điểm giao dịch: 

- Hội sở Chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tp.Quy Nhơn 

Điện thoại: (056) 3892662 – 3892498 – 3892624    Fax: (056) 3892897 

- Các phòng giao dịch trực thuộc: Gồm 3 phòng giao dịch 

+ Phòng giao dịch Ngô Mây 

Địa chỉ: 328 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: (056) 3522502                                     Fax: (056) 3521175 
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+ Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo 

Địa chỉ:  234 Trần Hưng Đạo, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: (056) 3827812   Fax: (056) 3827812 

+ Phòng giao dịch Đống Đa 

Địa chỉ: 756A Trần Hưng Đạo, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: (056) 3791474 – (056) 3793657 Fax: (056) 3791474 

Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

được ra đời theo Nghị định 53/HD9BT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính phủ). Khi mới ra đời tên gọi là Ngân hàng Phát triển nông 

nghiệp Việt Nam. 

Tháng 12/1990, thi hành Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và 

Công ty tài chính số 38-LCT/HĐNN8 ngày 23/5/1990 do Hội đồng Nhà nước 

ban hành, Thống đốc NHNN Việt Nam ra quyết định 603/NH-QĐ chuyển 

hoạt động của Ngân hàng phát triển nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng 

nông nghiệp Việt Nam.   

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

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên 

Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn Việt Nam (Agribank Việt Nam) 

Đến tháng 7/1988  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

Bình Định được thành lập là một trong những Chi nhánh của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, khi mới thành lập có 11 Chi nhánh 

trực thuộc bao gồm: Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn và 10 ngân hàng 

trực thuộc nằm trên địa bàn 10 huyện trong tỉnh. 

Chi nhánh 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 
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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, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo được niềm tin đối 

với các cấp, sự tín nhiệm trong kinh doanh. 

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

Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn. 

Là một đơn vị kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn hiểu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức bộ máy 

quản trị, điều hành để mang lại kết quả cao. Vì vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy 

ngân hàng giữ một vị trí quan trọng, nó là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến kết 

quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một cơ cấu bộ máy hợp lý sẽ tạo 

một cơ chế thông thoáng, năng động, tạo điều kiện để ngân hàng nâng cao kết 

quả hoạt động. 

- Về mặt tổ chức, Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn gồm có: 55 

cán bộ, công nhân viên và được bố trí vào các bộ phận như sau: 

+ Ban giám đốc gồm 3 người: 1 Giám đốc, 1 Phó giám đốc phụ trách tín 

dụng, 1 Phó giám đốc phụ trách kế toán ngân quỹ. 

+ Phòng kế hoạch kinh doanh gồm 9 người: 1 trưởng phòng, 1 phó 

phòng và 7 nhân viên. Phòng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh phụ trách 

thêm nghiệp vụ thêm thanh toán quốc tế. 

+ Phòng hành chính nhân sự gồm 5 người: 1 trưởng phòng và 4 nhân viên. 

+ Phòng kế toán ngân quỹ gồm 14 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng 

và 12 nhân viên. Phòng kế toán ngân quỹ của Chi nhánh phụ trách thêm công 

tác hậu kiểm và dịch vụ khách hàng. 

+ Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn hiện nay có tất cả 3 PGD trực 
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thuộc, gồm: 

� PGD Trần Hưng Đạo 

� PGD Đống Đa 

� PGD Ngô Mây 

Mỗi phòng giao dịch có 8 người gồm: 1 Giám đốc PGD, 1 Phó giám đốc 

PGD , 3 tín dụng, 2 kế toán, 1 thủ quỹ kiêm kiểm ngân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự - Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Hình 2.1. Mô hình tổ chức Chi nhánh NHNo&PTNT 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”.  

Tính tới thời điểm 31/12/2012, Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn  

có 02 người trình độ Thạc sỹ (3,64%); 42 trình độ Đại học, Cao đẳng, chiếm 

tỷ lệ 76,36%; 01 người có trình độ trung cấp, chiếm 1,82%, trình độ khác 10 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ 

PHÒNG KẾ TOÁN – 
NGÂN QUỸ 

PHÒNG KẾ HOẠCH 
KINH DOANH 

PHÒNG GIAO DỊCH 
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người, chiếm tỷ lệ 18,18%. Công tác đào tạo, tổ chức học tập để nâng cao 

trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên được lãnh đạo Chi nhánh chú trọng 

và tạo nhiều điều kiện. Hiện nay, tại Chi nhánh đang có 2 cán bộ đang theo 

học chương trình sau đại học. Với đội ngũ nhân viên ngày càng được trẻ hóa, 

năng động, sáng tạo và nhanh nhạy trong công việc là một động lực lớn thúc 

đẩy và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 

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. 

Trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào đặc biệt là kinh doanh ngân hàng  

lợi nhuận chính là mục đích cuối cùng và cũng là yếu tố để ngân hàng tồn tại 

và phát triển. Kết quả của hoạt động kinh doanh của chi nhánh được thể hiện 

qua bảng sau. 

Bảng 2.1. Thu nhập của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn  

qua các năm 

ĐVT: Triệu đồng 

So sánh 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 
%+/- 

2011/2010 

%+/- 

2012/2011 

1. Thu nhập từ hoạt động 

tín dụng 
16.467 18.670 20.524 13,38 9.93 

2. Thu nhập ngoài tín dụng 1.959 2.355 3.624 20,20 53.88 

3. Tổng thu nhập 18.426 21.025 24.148 14.11 14.85 

4. Tỷ trọng  (1)/(3) 89.37 88.80 84.99   

5. Tỷ trọng (2)/(3) 10.63 11.20 15.01   

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 
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Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tăng trưởng 

khá tốt, tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập qua các năm luôn 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 của Chi nhánh 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 thu của Chi nhánh còn 

phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Hoạt động thu ngoài tín dụng ( thu từ 

hoạt động dịch vụ, thu từ kinh doanh ngoại hối…) cũng mang lại nguồn thu 

cho Chi nhánh chiếm khoản từ 10% đến 15 %. 

b. Hoạt động huy động tiền gửi 

Trong những năm trở lại đây, thị trường huy động vốn có sự cạnh tranh 

gay gắt, nhiều ngân hàng mới được thành lập trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn, nên thị phần huy động của các ngân hàng bị chia nhỏ. Do đó để thực 

hiện tốt vai trò chủ chốt trong công tác đầu tư tín dụng, góp phần phát triển 

kinh tế điều đầu tiên Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn phải thực hiện 

là phải đẩy mạnh công tác huy động nguồn để tăng khả năng tự chủ trong đầu 

tư tín dụng. Thực hiện phương châm "đi vay để cho vay" Chi nhánh đã tăng 

cường mở rộng mạng lưới, PGD trực thuộc, đẩy mạnh công tác huy động vốn, 

sản phẩm tiền gửi đa dạng với nhiều tiện ích cho người gửi tiền, tổng nguồn 

vốn huy động của Chi nhánh luôn tăng trưởng qua các năm. Kết quả cụ thể 

như sau: 
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Bảng 2.2. Nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHNo&PTNT  

Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Tổng nguồn vốn 538 670 962 

Tỷ lệ tăng %   24,45% 43,65% 

Phân theo loại tiền 538 670 962 

Nguồn vốn VNĐ 515 629 905 

Nguồn vốn ngoại tệ quy VNĐ  23 41 58 

Phân theo kỳ hạn gởi 538 670 962 

Tiền gửi KKH 135 157 201 

Tiền gửi CKH 403 513 761 

-   Dưới 12 tháng 305 398 621 

-   Từ 12 dưới 24 tháng 69 72 82 

-   Từ 24 tháng trở lên 29 43 58 

Phân loại theo đối tượng 538 670 962 

Tiền gửi dân cư 428 540 772 

Tiền gửi BHXH 18 22 45 

Tiền gửi TCKT 84 98 132 

Tiền gửi TCTD 8 10 13 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Dựa vào bảng trên, nhìn chung thì 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 
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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.  

Nếu đánh giá tổng nguồn vốn theo phương diện từ nguồn tiền gửi nội tệ 

và nguồn tiền gửi ngoại tệ quy đổi VNĐ thì ta thấy rằng trong suốt 3 năm qua, 

nguồn tiền gửi từ đồng nội tệ luôn lớn hơn nhiều nguồn tiền gửi từ đồng ngoại 

tệ và chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh. 

Năm 2010 tỷ trọng nguồn tiền gửi từ đồng nội tệ trong tổng nguồn vốn là 

95,72%, năm 2011 tỷ trọng này là 93,88% và đến năm 2012 thì tỷ trọng đó là 

80,24%. Nguồn tiền gửi huy động đồng nội tệ giảm dần qua các năm do 

lượng vốn ngoại tệ quy đổi ra VNĐ tăng lên do lượng kiều hối hàng năm tăng 

lên. Đối với nguồn tiền gửi từ ngoại tệ quy đổi ra VNĐ tuy không nhiều 

nhưng cũng cho thấy một hình thức dịch vụ quan trọng góp phần đảm bảo cán 

cân cung cầu của thị trường ngoại hối.  

Nguồn tiền gửi có kỳ hạn tăng đều qua các năm và là nguồn vốn chủ yếu 

giúp cho tổng nguồn vốn tăng lên. Nguyên nhân làm cho nguồn tiền gửi có kỳ 

hạn tăng lên nhiều và chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn huy động của Chi 

nhánh là do công tác huy động vốn tại Hội sở cũng như các phòng giao dịch 

hoạt động rất có hiệu quả. Nguồn tiền gửi có kỳ hạn năm 2011 tăng lên so với 

năm 2010 là 93 tỷ đồng với mức tăng là 30.5%. Đến năm 2012 lượng tiền gửi 

tăng đột biến so với năm 2011 lên đến 223 tỷ đồng với mức tăng lên đến 

50.6% , trong thời gian này chi nhánh huy động được một lượng lớn tiền gửi 

từ dân cư do quá trình đền bù giải phóng mặt bằng đã mang lại cho người dân 

một khoản tiền nhàn rỗi khá lớn.  

Nếu đánh giá tổng nguồn vốn trên phương diện đối tượng gửi tiền vào 

ngân hàng thì lượng tiền gửi huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng lớn khoản 
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25% trong tổng nguồn tiền gửi. Lượng tiền gửi dân cư năm sau luôn cao hơn 

năm trước, năm 2011 tăng lên so với năm 2010 là 112 tỷ đồng chiếm tỷ lệ là 

26,16%. Đến năm 2012 lượng tiền gửi dân cư tăng lên so với năm  2011 là 

232 tỷ đồng với mức tăng là 43% cho thấy lượng tiền gửi từ dân cư có tiềm 

năng huy động lớn. 

 c. Hoạt động tín dụng 

Bảng 2.3. Dư nợ cho vay của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn  

qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỷ 

trọng % 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng % 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng % 

Tổng dư nợ 752 100 766 100 857 100 

Tỷ lệ tăng (%)       1,86   11,88 

Dư nợ nội tệ 706 93,88 710 92,69 771 89,96 

Dư nợ ngoại tệ quy đổi VNĐ 41 5,45 51 6,66 78 9,10 

Dư nợ ủy thác đầu tư 5 0,66 5 0,65 8 0,93 

Phân loại theo kỳ hạn 752 100 766 100 857 100 

Dư nợ ngắn hạn 459 61,04 487 63,58 528 61,61 

Dư nợ trung hạn 182 24,20 160 20,89 174 20,30 

Dư nợ dài hạn 111 14,76 119 15,53 155 18,09 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Dư nợ cho vay của Chi nhánh 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 của 

Chi nhánh 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 
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706 tỷ năm 2010 tăng lên 710 tỷ trong năm 2011 và đạt 771 tỷ tính tới thời 

điểm cuối năm 2012. Tuy dư nợ nội tệ qua các năm có tăng nhưng tỷ lệ dư nợ 

nội tệ trong tổng dư nợ qua 3 năm lại giảm nhưng mức giảm cũng không đáng 

kể. Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng năm 2012 so với tốc độ tăng trưởng 2011 

thấp hơn tốc độ tăng trưởng 2011 so với tốc độ tăng trưởng 2010 một phần là 

do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế nên một số DN sản xuất kinh doanh bị 

đình trệ, sản xuất hạn chế, môi trường đầu tư chưa thuận lợi,...các DN thận 

trọng hơn trong việc sử dụng đoàn bẩy tài chính trong hoạt động kinh doanh. 

Mặt khác một số DN không đủ điều kiện vay theo quy định và Chi nhánh chú 

trọng hơn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng nên tốc độ tăng trưởng tín 

dụng năm 2012 thấp hơn tốc độ tăng trưởng 2011 và thấp hơn so với tốc độ 

tăng trưởng 2010. 

Tuy nhiên với nhiều khó khăn thách thức, chịu nhiều tác động của chính 

sách thắt chặt tiền tệ, nhằm kìm chế lạm phát của Chính phủ, Chi nhánh vẫn 

đạt được những chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của cấp trên, giữ vững tăng 

trưởng tín dụng hoàn thành mục tiêu kinh doanh. 

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. Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn không ngừng đổi mới và áp dụng công 

nghệ tiến tiến nhất trong hoạt động ngân hàng nên đến cuối năm 31/12/2012 

tổng doanh số thanh toán, chuyển tiền trong nước được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 2.4. Tình hình hoạt động thanh toán Chi nhánh NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Doanh số thanh toán trong 

nước       

Doanh số chuyển tiền đi trong 

nước (triệu đồng) 30.587 33.4256 35.315 

Doanh số nhận tiền chuyển 

đến trong nước (triệu đồng) 29.153 31.933 34.0436 

Thu phí dịch vụ (Triệu đồng) 
4.306 4.7072 4.953 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

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 năm 2010. Tổng chi tiền mặt cũng đạt kết quả 

tương tự. 

� Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 

Với bề dày kinh nghiệm và thế mạnh trong hoạt động kinh doanh ngoại 

tệ lượng ngoại tệ được thực hiện mua bán tại Chi nhánh ngày càng tăng. 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 

Các hoạt động dịch vụ mà Chi nhánh đã tiến hành như nghiệp vụ thẻ với 
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số lượng thẻ tăng không ngừng qua các năm, các sản phẩm ngân hàng điện tử 

(E-Banking) gồm Mobile banking, home banking và internet banking. Chùm 

dịch vụ Mobile Banking với các sản phẩm như vấn tin số dư; Sao kê năm giao 

dịch gần nhất; Tự động thông báo biến động số dư tài khoản bằng tin nhắn 

SMS tới điện thoại di động của khách hàng; VnTopup nạp tiền cho thuê bao 

di động trả trước từ tiền gửi của khách hàng tại Chi nhánh; dịch vụ chuyển 

khoản Atransfer; nạp tiền cho ví điện tử VnMart và dịch vụ thanh toán hóa 

đơn qua SMS Apaybill. 

Bảng 2.5. Tình hình số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ  

Mobile Banking 

Tăng (+), giảm (-) 
Năm 

Số lượng khách  

hàng đăng ký Số tuyệt đối % 

Năm 2010 1.624     

Năm 2011 2.455 +831 +51,17 

Năm 2012 3.961 +1.506 +61,34 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV các năm 2010, 2011, 2012 của 

Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

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. 

Bên cạnh đó, việc phát triển mạng lưới bằng cách thông qua các hoạt 

động như tăng thêm số lượng máy ATM tại các trung tâm thương mại, các 

trường cao đẳng, đại học,.. đặt thêm các máy POS tại các trung tâm mua 

sắm, siêu thị nhằm thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán hóa đơn 

hàng hóa. 
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Bảng 2.6. Tình hình lắp đặt các máy của NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 

Đơn vị tính: Cái 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Số lượng ATM 3 5 7 

Số lượng POS 10 25 30 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV các năm 2010, 2011, 2012 của 

Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Các máy ATM, POS thường xuyên trong tình trạng tốt, ít bị hư hỏng 

ngừng hoạt động, được tiếp quỹ đầy đủ. 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 

Để góp phần tăng trưởng nguồn vốn một cách ổn định, hiệu quả, đáp ứng 

được mục tiêu kinh doanh của chi nhánh, NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đã triển 

khai một số biện pháp trong thời gian qua nhằm tăng cường huy động tiền gửi 

dân cư như: 

Phát triển mạng lưới phân phối dịch vụ: Trong thời gian hoạt động Chi 

nhánh đã mở thêm các PGD mới tại các địa điểm trung tâm thành phố. 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. 
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Năm 2008 chi nhánh mở PGD Ngô Mây, năm 2009 thành lập PGD Đống Đa. 

Với mạng lưới các PGD ở các vị trí trọng điểm, thuận lợi nên mặc dù lãi suất 

huy động tiền gửi dân cư ngang bằng với các NHTMNN và thấp hơn so với 

các NHTMCP nhưng Chi nhánh vẫn thu hút được khách hàng gửi tiền. Đồng 

thời thường xuyên sửa chữa, nâng cấp các PGD khang trang hơn nhằm khai 

thác tối đa lợi thế trong công tác huy động tiền gửi dân cư. 

Về công tác phát triển SPDV: Chi nhánh chú trọng mở rộng, phát triển 

thêm các SPDV như ngân hàng điện tử, sản phẩm thẻ…với chất lượng và tiện 

ích không ngừng gia tăng. Triển khai các SPDV, cung cấp sản phẩm trọn gói 

cho khách hàng đảm bảo tính hiệu quả đối với khách hàng và ngân hàng. Đối 

với những khách hàng đã có quan hệ tín dụng Chi nhánh đã có chính sách 

khuyến khích mở tài khoản thực hiện dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác. 

Hằng năm vào các dịp lễ lớn 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 cũng 

như tri ân các khách hàng đang gửi tiền tại ngân hàng. Các chương trình 

này có giá trị ưu đãi cao nên NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đã tích cực triển 

khai để tận dụng lợi thế duy trì khách hàng đang có và thu hút thêm khách 

hàng mới. 

Về công tác nhân lực: Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn quan tâm đến công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự bởi yếu tố con người là hành trang cần thiết để 

Chi nhánh phát triển nhanh, mạnh, ổn định và bền vững. 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, giúp cán bộ nhân viên nắm vững nghiệp vụ phục vụ 

tốt nhất cho khách hàng. Chất lượng phục vụ trong huy động tiền gửi dân cư 

của Chi nhánh thực sự được coi trọng. Các bộ phận nghiệp vụ luôn phối hợp 

nhịp nhàng, kết hợp chặt chẽ với nhau tạo cho khách hàng cảm giác luôn luôn 
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được phục vụ nhiệt tình, chu đáo. 

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 nhằm tăng cường mối 

quan hệ gắn bó với khách hàng. Bên cạnh đó Chi nhánh đã thực hiện các biện 

pháp để tìm hiểu nguyên nhân của khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi 

chuyển sang ngân hàng khác để có biện pháp thích hợp nhằm khôi phục lại và 

duy trì quan hệ tốt với khách hàng.  

Đồng thời phân loại khách hàng để có những chính sách đặc biệt đối với 

những khách hàng có nguồn tiền gửi lớn. Vào các dịp lễ tết, như tết trung thu, 

tết dương lịch, tết âm lịch Chi nhánh tổ chức tặng quà cho các khách hàng có 

số dư tiền gửi lớn để tri ân khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh.  

Cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng giao tiếp tốt để giao 

dịch, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân 

hàng. Thành lập tổ chuyên trách giúp lãnh đạo Chi nhánh đáp ứng các yêu cầu 

chăm sóc, tiếp thị phục vụ nhóm khách hàng. 

Bên cạnh đó những biện pháp đã thực hiện để tăng cường huy động 

tiền gửi từ dân cư còn mang tính chất truyền thống, chưa có tính đột phá. 

Vì vậy, mặc dù vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm đã có sự tăng trưởng qua 

các năm nhưng vẫn chưa tương xứng với vị thế của một ngân hàng lớn trên 

địa bàn. Các chương trình huy động tiền gửi từ dân cư của Hội sở chính 

được Chi nhánh triển khai tích cực đã thu hút được sự quan tâm của khách 

hàng tuy nhiên, những chính sách này vẫn chưa thường xuyên, chỉ tập 

trung trong thời gian ngắn nên chỉ tác động đến công tác huy động trong 

từng thời kỳ. 

Mặc dù quy mô tiền gửi dân cư huy động của Chi nhánh ngày càng 
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tăng nhưng thị phần huy động của chi nhánh trên địa bàn vẫn còn nhỏ bé. 

Xu hướng mở rộng thị phần không đơn giản bởi chỉ tính trên địa bàn 

Tp.Quy Nhơn đã có quá nhiều các chi nhánh, các PGD, các QTK của các 

NHTMNN, NHTMCPNN, NHTMCP ngoài quốc doanh…và NHTM nào 

cũng đang muốn mở rộng quy mô hoạt động, mở thêm các PGD để mở 

rộng thị phần. 

Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghiệp vụ cũng có nhiều tác động tích 

cực, tuy nhiên do Chi nhánh chưa triển khai thường xuyên nên chưa kêu gọi 

được tinh thần học tập tìm hiểu nghiên cứu nghiệp vụ của cán bộ nhân viên 

một cách tự giác. 

Các chính sách chăm sóc khách hàng chỉ tập trung vào khách hàng tiền 

gửi có số dư lớn tại ngân hàng mà chưa xây dựng chính sách đối với khách 

hàng tiềm năng cũng ảnh hưởng đến chất lượng đẩy mạnh công tác huy động 

tiền gửi dân cư. 

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 

Dựa trên số liệu có được ta tiến hành phân tích kết quả huy động tiền gửi 

dân cư của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn theo các tiêu chí:  

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

Để đánh giá việc tăng cường huy động tiền gửi dân cư các NHTM sử 

dụng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng của tiền gửi huy động. 
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Bảng 2.7. Bảng tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Tiền gửi dân cư 428 540 772 

Tốc độ tăng trưởng tiền 

gửi dân cư (%) 
 26,17 42,96 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

 

Chỉ tiêu này cho biết sự mở rộng về quy mô của vốn huy động, đồng thời 

cũng phản ánh sự biến động của nguồn vốn. 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. Tốc độ tăng trưởng vốn từ dân cư 

qua các năm của Chi nhánh luôn tăng qua các năm. Điều này thể hiện sự cố 

gắng của tập thể cán bộ nhân viên trong công tác huy động vốn, cũng như 

thương hiệu và uy tín của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đã tạo 

niềm tin đáng kể với người gửi tiền trong những năm vừa qua.  

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động tiền gửi dân cư 

Để đánh giá kết quả huy động vốn tiền gửi từ dân cư, Chi nhánh thường 

dùng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động.  
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Bảng 2.8. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động tiền gửi dân cư tại Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT CHỈ TIÊU Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1 Kế hoạch huy động tiền gửi dân cư 440 480 570 

2 Thực hiện huy động tiền gửi dân cư 428 540 772 

3 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch = 2/1 (%) 97 112 135 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Giai đoạn 2010 - 2012 đánh dấu một giai đoạn biến động phức tạp của 

thị trường tài chính trong nước và thế giới. Tuy nhiên huy động tiền gửi dân 

cư tại Chi nhánh nhìn chung vẫn đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể trong 

năm 2010 theo kế hoạch đề xuất sẽ huy động 440 tỷ đồng nhưng kết quả thực 

hiện huy động tiền gửi dân cư đã huy động 428 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch. 

Đến năm 2011 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tăng lên đến 112% kết quả huy động 

được đạt 540 tỷ đồng nhờ vào việc chú trọng công tác huy động tiền gửi từ 

dân cư. Đến năm 2012 với mục tiêu được đặt ra cao hơn lên đến 570 tỷ đồng 

nhưng nhờ có công tác huy động vốn từ việc giải phóng mặt bằng của thành 

phố đã mang lại cho Chi nhánh một khoản tiền gửi đáng kể lên đến 772 tỷ 

đồng vượt kế hoạch được giao tăng lên 135%..  

b. Cơ cấu nguồn tiền gửi dân cư 

Bên cạnh việc xác định quy mô nguồn tiền gửi phù hợp với nhu cầu sử 

dụng vốn thì việc tính toán một tỷ trọng nguồn tiền gửi hợp lý là phải đáp 

ứng được nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng cả về thời gian huy động và 

loại tiền gửi huy động. Tiêu chí này được đánh giá thông qua tỷ trọng các 

loại tiền gửi. 
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Bảng 2.9. Tỷ trọng các loại tiền gửi của Chi nhánh NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng  

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Năm 

2011 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Năm 

2012 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng nguồn vốn,  

trong đó: 
538   670   962   

Tiền gửi dân cư 428 79,55 540 80,60 772 80,25 

Tiền gửi BHXH 18 3,35 22 3,28 45 4,68 

Tiền gửi TCKT 84 15,61 98 14,63 132 13,72 

Tiền gửi TCTD 8 1,49 10 1,49 13 1,35 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Theo bảng 2.9 số liệu về tiền gửi dân cư chiếm gần 80% trong tổng 

nguồn tiền gửi và lượng tiền gửi luôn tăng trưởng ổn định qua các năm, năm 

sau luôn cao hơn năm trước. 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 

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

Bảng 2.10. Cơ cấu tiền gửi dân cư theo loại tiền tệ tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng  

2010 2011 2012 

CHỈ TIÊU 
Số dư 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dư 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dư 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng tiền gửi dân cư 428 100 540 100 772 100 

- VNĐ 346,68 81 448,20 83 648,48 84 

- Ngoại tệ quy VNĐ 81,32 19 91,80 17 123,52 16 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Nhìn vào bảng số liệu 2.10, có thể thấy 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%. Với mục tiêu đa dạng các nguồn tiền huy động, ngoài huy động 

tiền gửi dân cư bằng VNĐ thì Chi nhánh còn huy động tiền gửi bằng các loại 

ngoại tệ khác như USD, EUR.. 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, do thu hút được 

tiền gửi dân cư từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng và lượng dân cư dịch 

chuyển từ khu vực quy hoạch sang sinh sống trong khu đô thị mới, khu đô thị 

sinh thái tăng lên, lượng cán bộ hưu trí cũng tăng lên nhiều. Năm 2011 tiền 
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gửi dân cư bằng ngoại tệ tăng 12,89% so với năm 2010, năm 2012 tăng nhảy 

vọt 34,55% so với năm 2011 do lượng kiều hối từ nước ngoài chuyển về ngày 

một tăng. Mặc dù, lượng ngoại tệ quy đổi VNĐ qua các năm đều tăng nhưng 

tỷ trọng cuả ngoại tệ quy đổi VNĐ lại giảm do mức tăng không bằng với mức 

tăng của lượng tiền gửi dân cư bằng VNĐ. Từ năm 2011, NHNN thực hiện 

chính sách lãi suất để hỗ trợ cho giá trị VNĐ, lãi suất huy động USD bị áp 

trần 2%/năm trong khi lãi suất VNĐ cao hơn từ 10%-12%/năm. Chính sách 

lãi suất này đã hỗ trợ cho sự ổn định tỷ giá và hạn chế đầu cơ ngoại tệ. 

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

Bảng 2.11. Cơ cấu tiền gửi dân cư theo thời gian huy động tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng 

2010 2011 2012 

CHỈ TIÊU 
Số dư 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dư 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số dư 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng tiền gửi dân cư 428 100 540 100 772 100 

Tiền gửi KKH 4,71 1,1 4,32 0,8 5,40 0,7 

Tiền gửi CKH dưới 12 

tháng 
304,74 71,2 373,14 69,1 687,08 89 

Tiền gửi CKH > 12 tháng  118,56 27,7 162,54 30,1 79,52 10,3 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Nhìn vào bảng số liệu 2.11 có thể thấy 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%. Loại tiền gửi dân cư 

KKH có tỷ trọng thấp là do tiền gửi KKH của dân cư bao gồm TGTT và tiền 

gửi tiết kiệm KKH trong đó TGTT của các cá nhân, hộ gia đình có kinh 
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doanh buôn bán để thanh toán tiền hàng hóa là chủ yếu, tiền gửi tiết kiệm 

không đáng kể. Nhưng sự gia tăng của lượng tiền gửi KKH cho thấy ngày 

càng nhiều người thích sử dụng các tiện ích của tài khoản thanh toán và xu 

hướng thanh toán không dùng tiền mặt của người dân ngày càng tăng. Trong 

khi đó lượng tiền gửi CKH dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng cao khoảng từ 70% - 

90%. 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%. Loại tiền gửi CKH trên 12 

tháng chiếm tỷ trọng thấp hơn, chỉ chiếm từ 10% - 30% do trong giai đoạn 

này để tăng tính cạnh tranh với các NHTM khác, lãi suất huy động giữa các 

kỳ hạn gần như không có sự chênh lệch lớn, nhiều khi cào bằng cùng một 

mức lãi suất, hoặc điển hình còn có xu hướng huy động kỳ hạn càng dài lãi 

suất càng thấp vào thời điểm nửa cuối năm 2010 và năm 2011 để tránh rủi ro 

về lãi suất khi lãi suất trên thị trường giảm đột ngột. 

d. Tăng trưởng thị phần nguồn tiền gửi từ dân cư 

Việc xác định thị phần huy động tiền gửi dân cư 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 để đề xuất các giải 

pháp tăng cường nguồn tiền gửi dân cư huy động.  

Nếu thị phần tiền gửi dân cư của một NHTM cao so với các NHTM khác 

chứng tỏ NHTM này đã có chính sách huy động vốn đúng đắn và cần phải 

phát huy hơn nữa trong tương lai, ngược lại nếu chỉ tiêu này thấp so với các 

NHTM khác thì cần phải có các biện pháp khắc phục kịp thời để tăng cường 

nguồn tiền gửi dân cư huy động. 
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Bảng 2.12. Thị phần tiền gửi huy động từ dân cư của các TCTD 

 trên địa bàn Tp.Quy Nhơn giai đoạn 2010-2012 

Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Ngân hàng 
Nguồn tiền 

gửi huy 
động 

Thị 

phần  
(%) 

Nguồn tiền 

gửi huy 
động 

Thị 

phần  
(%) 

Nguồn tiền 

gửi huy 
động 

Thị 

phần  
(%) 

Khối NHTM NN 1.499.657 78,54 1.922.000 71,10 2.432.051 67,13 

Vietinbank Bình Định 91.918 4,81 98.944 3,66 114.893 4,16 

Vietinbank Phú Tài 24.110 1,26 39.719 1,47 59.122 2,14 

BIDV Phú Tài 84.486 4,42 213.625 7,90 315.289 11,42 

BIDV Bình Định 298.534 15,63 349.059 12,91 407.358 14,76 

VCB Phú Tài 17.680 0,93 29.076 1,08 33.661 1,22 

VCB Quy Nhơn 149.464 7,83 156.140 5,78 200.635 7,27 

Agribank  HS Bình Định 404.891 21,20 495.296 18,32 528.804 19,16 

Agribank Quy Nhơn 428.575 22,44 540.143 19,98 772.289 21,86 

Khối NHTMCP 399.952 25,18 677.419 25,06 993.907 36,01 

Sacombank 119.275 7,51 154.638 5,72 211.614 7,67 

Nam Á 40.781 2,57 48.554 1,80 75.210 2,72 

MB 47.387 2,98 52.180 1,93 82.809 3,00 

ACB 32.492 2,05 45.897 1,70 82.899 3,00 

SCB 152.599 9,61 197.586 7,31 236.363 8,56 

VIBank 4.595 0,29 10.787 0,40 34.461 1,25 

Đông Á 2.825 0,18 118.379 4,38 157.929 5,72 

VIP 0 0,00 12.230 0,45 32.944 1,19 

Techcom-bank 0 0,00 37.169 1,38 57.459 2,08 

Western-bank 0 0,00 0 0,00 22.219 0,81 

Khối QTD + NHCSXH 9.892 0,62 103.667 3,84 106.382 3,85 

NHCSXH 2.473 0,16 1.693 0,06 4.744 0,17 

QTDTW 4.595 0,29 35.687 1,32 25.961 0,94 

QTD cơ sở 2.825 0,18 66.287 2,45 75.677 2,74 

Tổng cộng 1.909.501 100 2.703.086 100 3.532.340 100 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết thi đua khối Bảo hiểm – Ngân hàng  

qua các năm 2010, 2011, 2012) 
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Ta thấy tốc độ huy động vốn của các NHTM trên địa bàn Tp.Quy Nhơn 

đều tăng trưởng khá ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Khối NHTMNN 

vẫn chiếm tỷ trọng vượt trội trong nguồn vốn huy động so với các NHTMCP, 

tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nguồn vốn qua các năm rất ấn tượng lại thuộc về 

các NHTMCP. Giải thích điều này, có thể thấy rằng các chi nhánh, PGD của 

khối NHTMCP mới được thành lập hoặc được thành lập có vài năm như 

Techcombank, VIP Bank, Đông Á Bank ....hoạt động với số vốn đầu tư còn 

khá nhỏ và mạng lưới giao dịch còn ít nên chưa thể huy động vốn dễ dàng 

như khối các NHTMNN với bề dày kinh nghiệm hoạt động, mạng lưới rộng 

khắp và được người dân biết từ lâu. 

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. Nhưng thị phần huy động qua các năm của NHNo&PTNT Tp.Quy 

Nhơn ngày càng giảm dần từ 22,44% năm2010 đến năm 2011 thị phần huy 

động giảm xuống còn 19,98% và tăng lên không đáng kể vào năm 2012 là 

21,86%. Trong năm 2010 thị phần nguồn tiền gửi dân cư huy động được vẫn 

tập trung chủ yếu ở các NHTMNN. Nhưng đến năm 2011 đã có sự thay đổi  

với số dư nguồn tiền gửi dân cư của khổi NHTMNN có tăng lên đạt 

1.922.000 triệu đồng nhưng thị phần huy động lại giảm xuống còn 71,10%, 

thị phần khối các NHTMCP cũng có giảm nhưng không đáng kể trong khi đó 

thị phần của khối QTD-NHCSXH tăng lên gần 3%. 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 
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trường này. 

e. Chi phí huy động tiền gửi từ dân cư 

Ta xem xét đến chỉ tiêu lãi suất huy động bình quân của nguồn tiền gửi 

từ dân cư tại Chi nhánh qua bảng số liệu dưới đây. 

Bảng 2.13 Lãi suất huy động bình quân của nguồn tiền gửi dân cư  

tại NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 
TT CHỈ TIÊU 

2010 2011 2012 

 
Lãi suất huy động bình quân của 

nguồn tiền gửi dân cư (%/năm) 
10,92 13,12 11,87 

1 Chi phí trả lãi tiền gửi dân cư 46.7 70.8 91.3 

2 Tổng tiền gửi dân cư huy động  428 540 772 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Qua bảng trên ta thấy với lượng tiền gửi dân cư qua các năm đều tăng 

nên chi phí trả lãi tiền gửi dân cư cũng tăng theo mức lãi suất huy động bình 

quân của nguồn tiền gửi dân cư (% năm). 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. 

Ngoài chỉ tiêu lãi suất huy động tiền gửi bình quân ta còn xét đến chỉ tiêu 

chênh lệch lãi suất huy động vốn và cho vay để thấy rõ hơn kết quả huy động 

tiền gửi dân cư tại Chi nhánh. 
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Bảng 2.14. Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay bình quân tại 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn qua các năm 2010, 2011, 2012 

Đơn vị tính: % 

Năm 
TT CHỈ TIÊU 

2010 2011 2012 

1 
Lãi suất huy động bình quân của 

nguồn tiền gửi dân cư (%/năm) 
10,92 13,12 11,87 

2 Lãi suất cho vay bình quân (%/năm) 14,56 16,21 15,13 

3 

Chênh lệch lãi suất cho vay bình 

quân và lãi suất huy động tiền gửi 

dân cư bình quân  

3,64 3,09 3,26 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Qua số liệu ở bảng 2.14 có thể thấy chênh lệch lãi suất đầu ra và lãi suất 

đầu vào luôn > 0, hay nói cách khác là Chi nhánh huy động vốn để cho vay 

luôn có lãi trong giai đoạn 2010 - 2012. Tuy nhiên khoảng cách lãi suất cho 

vay và đầu tư với lãi suất trả cho nguồn tiền gửi dân cư huy động ngày càng 

thu hẹp do mức độ cạnh tranh về giá giữa các ngân hàng ngày càng trở nên 

gay gắt. Năm 2010 mức chênh lệch lãi suất là 3,64%, năm 2011 giảm xuống 

còn 3,09%. Năm 2012 khoảng cách chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra có 

nhích lên song không cao so với năm 2011 là 3,26%.  

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

Để có cơ sở đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi dân cư, đánh 

giá về sự hài lòng và không hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng thì 

Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn thông qua đội ngũ giao dịch viên kế 

toán ở Hội sở và các PGD đã phát ra 300 phiếu câu hỏi về một số tiêu thức 

đánh giá cơ bản, thu về được 300 phiếu, sau khi phân tích đã cho thấy: 
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- Tỷ lệ khách hàng là dân cư có tiền gửi tại ngân hàng đánh giá về cơ sở 

vật chất, phong cách phục vụ: Rất hài lòng: 49.67%, Hài lòng: 27%, Không 

hài lòng: 14.33%, Ý kiến khác: 9%.  
 

 

Hình 2.2. Tỷ lệ khách hàng tiền gửi dân cư đánh giá về cơ sở vật chất, 

phong cách phục vụ 

- Tỷ lệ khách hàng là dân cư có tiền gửi tại ngân hàng đánh giá về thủ 

tục nhanh chóng, chính xác an toàn: Rất hài lòng: 61%, Hài lòng: 32.33%, 

Không hài lòng: 4%, Ý kiến khác: 2.67% 

 

Hình 2.3. Tỷ lệ khách hàng tiền gửi dân cư đánh giá về thủ tục  

nhanh chóng, chính xác an toàn 
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- Tỷ lệ khách hàng là dân cư có tiền gửi tại ngân hàng đánh giá về chính 

sách của ngân hàng: Rất hài lòng: 40.33%, Hài lòng: 25.33%, Không hài 

lòng: 19.33%, Ý kiến khác: 15% 

 

Hình 2.4. Tỷ lệ khách hàng tiền gửi dân cư đánh giá về chính sách  

của ngân hàng 

Qua các tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi dân cư 

cho thấy tỷ lệ 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, 4% khách hàng được hỏi không 

hài lòng về thủ tục gửi và nhận tiền cho là tốn nhiều thời gian và thủ tục rườm 

rà, phức tạp. Khoảng 19% khách hàng được hỏi không hài lòng với chính 

sách của ngân hàng về các vấn đề về lãi suất. 

Vì vậy, trong thời gian tới Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn cần 

phải triển khai rất nhiều các chính sách giành cho khách hàng tiền gửi để đem 

lại cho họ những lợi ích tốt nhất. 
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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 

Gửi tiết kiệm là một hình thức phục vụ nhu cầu của các cá nhân muốn 

tiết kiệm một khoản tiền nhàn rỗi. Loại tiền gửi gồm VNĐ, USD và EUR với 

số dư tiền gửi tối thiểu là 100.000 VNĐ, 10 USD hoặc ngoại tệ tương đương. 

Khi gửi tiền tiết kiệm KKH và CKH khách hàng có thể gửi bổ sung hoặc rút 

tiền (một phần/ toàn bộ) tại bất kỳ thời điểm nào, điểm giao dịch nào trong 

giờ giao dịch của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. Được sử dụng để 

cầm cố vay vốn tại ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm KKH tự động nhận các 

khoản lãi đến hạn từ tiền gửi CKH/GTCG. Khi có nhu cầu khách hàng sẽ 

được ngân hàng cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà. Được sử dụng các tiện ích 

gia tăng khác của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. Thực trạng huy 

động tiền gửi dân cư dưới hình thức gửi tiết kiệm của Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.15. Nguồn tiền gửi huy động từ dân cư dưới hình thức gửi tiết 

kiệm của Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

 Đơn vị: Tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Tổng tiền gửi từ dân cư 428 540 772 

Tiền gửi tiết kiệm 396,328 502,2 758,104 

Tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm (+/-)   26,71 50,96 

Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm (%) 92,6 93 98,2 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 
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Có thể thấy, nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư tại Chi nhánh chủ 

yếu là tiền gửi tiết kiệm. Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm xu hướng ngày càng tăng, 

bởi đây là kênh đầu tư vốn khá an toàn, ổn định đối với dân cư trong bối cảnh 

nền kinh tế biến động phức tạp. 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. 

Xác định rõ nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư trong đó tiền gửi tiết kiệm 

là nguồn vốn có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng trong việc xác định cơ 

cấu vốn đầu tư. Huy động được nguồn tiền gửi của dân cư càng cao Chi 

nhánh càng có điều kiện thuận lợi trong hoạch định chiến lược kinh doanh, 

đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động ngân hàng. 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 

hànhgiấy tờ có giá của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Tp.Quy Nhơn 

Bên cạnh hình thức huy động từ dân cư dưới hình thức gửi tiết kiệm, 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn còn phát hành các GTCG (các công cụ nợ) như 

kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, dài hạn bằng VNĐ hoặc bằng ngoại tệ 

để huy động vốn từ dân cư. Tùy theo từng thời kỳ NHNo&PTNT Việt Nam 

phát hành kỳ phiếu VNĐ và USD với kỳ hạn gửi từ 3 tháng đến 364 ngày 

hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi VNĐ và USD ngắn hạn, dài hạn. Ngoài ra, 

để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư Chi nhánh còn tổ chức các đợt 

huy động kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi dự thưởng theo chỉ tiêu quy định của 

NHNo&PTNT Việt Nam. Phương thức xác định khách hàng trúng thưởng 

cũng giống như tiền gửi tiết kiệm dự thưởng. Thực trạng huy động tiền gửi 
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dân cư dưới hình thức phát hành GTCG của Chi nhánh NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.16. Nguồn tiền gửi huy động từ dân cư dưới hình thức phát hành 

giấy tờ có giá của NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

Đơn vị: Tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Tổng tiền gửi dân cư 428 540 772 

Phát hành GTCG 27,392 34,02 8,492 

Tốc độ tăng trưởng của GTCG (+/-)   24,20 -75,04 

Tỷ trọng phát hành GTCG (%) 6,4 6,3 1,1 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT 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. Như đã phân tích ở trên thì việc phát hành GTCG dài hạn đối với 

khách hàng không có sự chênh lệch cao về lãi suất, thời hạn gửi lại dài không 

thích hợp trong xu thế lãi suất biến động phức tạp. Toàn bộ lượng tiền gửi huy 

động từ kỳ phiếu và chứng chỉ tiền gửi được huy động trong ngắn hạn do mức 

lãi suất huy động thường thấp hơn so với tiền gửi tiết kiệm nên không hấp dẫn 

người dân gửi lâu dài. Còn đối với ngân hàng huy động lãi suất cao với kỳ hạn 

dài cũng dễ gặp rủi ro về lãi suất nên dẫn đến lượng tiền gửi dân cư huy động 

bằng hình thức GTCG giai đoạn 2010 - 2012 còn thấp. 
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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 

Hầu hết lượng tiền gửi KKH tại Chi nhánh là lượng tiền gửi tài khoản cá 

nhân. Đây là lượng tiền thường xuyên thay đổi biến động do nhu cầu thanh 

toán của cá nhân là thường xuyên và liên tục. Thực trạng huy động tiền gửi dân 

cư dưới hình thức mở tài khoản cá nhân tại NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn được 

thể hiện qua bảng sau:   

Bảng 2.17. Nguồn tiền gửi huy động từ dân cư dưới hình thức mở tài 

khoản cá nhân của NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

Đơn vị: Tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Tổng tiền gửi dân cư 428 540 772 

Tiền gửi tài khoản cá nhân 4,28 3,78 5,404 

Tốc độ tăng trưởng tiền gửi tài khoản cá 

nhân(+/-)   -11,68 42,96 

Tỷ trọng tiền gửi tài khoản cá nhân (%) 1,0 0,7 0,7 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012 của Chi 

nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn) 

Theo bảng 2.17 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%. 
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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 

Qua phân tích thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn trong thời gian 3 năm từ 2010 đến 2012, có thể thấy Chi nhánh 

đã đạt được một số kết quả sau:  

- 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, từ đó 

cho thấy hoạt động tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn đạt kết quả và chất lượng khá tốt. 

- 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 nói riêng cũng như 

toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung. NHNo&PTNT Tp.Quy 

Nhơn luôn quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương của Chính phủ, 

NHNN về lãi suất, chính sách tăng cường huy động tiền gửi từ dân cư, đảm 

bảo tính công khai minh bạch, và đạt hiệu quả cao trong công tác huy động. 

- 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. Chi nhánh luôn hoàn thành chỉ tiêu huy động 

vốn mà NHNo&PTNT tỉnh Bình Định giao hàng năm, luôn là Chi nhánh có 

số dư gửi vốn về NHNo&PTNT Việt Nam góp phần ổn định nguồn vốn của 

toàn hệ thống. 
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- Cung cấp các sản phẩm huy động tiền gửi dân cư đa dạng, phù hợp với 

từng giai đoạn của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam như: Tiết kiệm lãi suất 

bậc thang theo số dư tiền gửi, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm lãi suất thả nổi, siêu 

thả nổi, tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt, tiết kiệm kiều hối, tiết kiệm dự thưởng, 

phát hành GTCG như kỳ phiếu, kỳ phiếu dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi…tới 

các tầng lớp dân cư và đã thu hút được sự quan tâm của người gửi tiền với 

một lượng đáng kể nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. 

- Đội ngũ lãnh đạo NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn có khả năng quản lý và 

hoạch định chính sách tốt. Đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, sáng tạo là 

một thế mạnh của Chi nhánh. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các 

SPDV đa dạng và phong cách phục vụ khách hàng năng động, nhiệt tình của 

các cán bộ công nhân viên, hình ảnh ngân hàng hoạt động với phương 

châm “Mang phồn thịnh đến khách hàng” đã dần chiếm được cảm tình của 

công chúng và tạo uy tín cao đối với ngân hàng. 

- Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nhân sự bởi yếu tố con người là hành trang cần thiết để Chi nhánh phát triển 

nhanh, mạnh, ổn định và bền vững. Chất lượng phục vụ trong huy động tiền 

gửi dân cư của Chi nhánh thực sự được coi trọng. Mỗi khách hàng không 

phân biệt khách hàng lớn hay nhỏ, nhiều tiền hay ít tiền khi đến với Chi 

nhánh đều nhận được sự hướng dẫn tận tình của nhân viên để hiểu rõ về sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng cũng như lợi ích mà họ nhận được khi sử dụng dịch 

vụ đó. Chất lượng dịch vụ của Chi nhánh luôn được chú trọng nhằm góp phần 

nâng cao uy tín của chi nhánh và quảng bá thương hiệu của NHNo&PTNT 

Việt Nam. Chính sách khách hàng được triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả 

các phòng ban của Chi nhánh. Các bộ phận nghiệp vụ luôn phối hợp nhịp 

nhàng, kết hợp chặt chẽ với nhau tạo cho khách hàng cảm giác luôn luôn 

được phục vụ nhiệt tình, chu đáo. 



68 

  

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 

Thời gian vừa qua, hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư của Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên 

cạnh những kết quả đạt được, công tác huy động tiền gửi tại NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: 

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

truyền thống 

Các sản phẩm tiền gửi dân cư chủ yếu vẫn là những hình thức mang tính 

truyền thống như tiền gửi tiết kiệm, phát hành GTCG với những đặc điểm, tiện 

ích sản phẩm có nhiều nét tương đồng, không khác biệt rõ nét, chưa tạo ra được 

nhiều hình thức huy động mới, hấp dẫn để khách hàng lựa chọn. Mặc dù đã có 

nhiều cố gắng trong việc đưa các sản phẩm mới riêng biệt của NHNo&PTNT 

trong cả nước nhưng các sản phẩm còn ít, chỉ áp dụng trong thời gian ngắn và 

không có tính liên tục khi các sản phẩm trước đó đến hạn cũng làm giảm đi tính 

chủ động và cạnh tranh trong huy động vốn của NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

� Các chính sách lãi suất chưa được chủ động làm ảnh hưởng đến  cơ 

hội kinh doanh 

Chính sách lãi suất chưa được chủ động nên làm giảm khả năng cạnh 

tranh với các ngân hàng trên địa bàn Tp.Quy Nhơn. Ngân hàng luôn chịu áp 

lực cạnh tranh trong công tác huy động vốn nhưng các chính sách lãi suất phụ 

thuộc nhiều từ Hội sở chính. Trong từng thời kỳ, mặc dù NHNN đã có những 

quy định về trần lãi suất huy động nhưng Hội sở chính vẫn đưa ra các quy 

định chặt chẽ hơn. Trong điều kiện thừa vốn thì việc duy trì mức lãi suất thấp 

là hợp lý. Nhưng với mức lãi suất thấp chi nhánh gặp khó khăn trong việc 

cạnh tranh với các NHTMCP trên địa bàn. Trên thực tế nguồn tiền gửi của chi 

nhánh đã giảm đáng kể khi khách hàng rút tiền gửi đem gửi tại các NHTMCP 

để hưởng mức lãi suất hấp dẫn hơn. Nếu ngân hàng không có chính sách lãi 
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suất hợp lý sẽ mất rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền 

thồng, có số tiền gửi lớn thời hạn dài. 

� Cơ cấu tiền gửi huy động từ dân cư theo kỳ hạn chưa hợp lý. 

Trong cơ cấu tiền gửi huy động từ dân cư thì vốn huy động tiền gửi là 

một nguồn vốn quan trọng đối với hoạt động ngân hàng nhất là tiền gửi CKH. 

Nguồn tiền gửi dân cư chưa có tính ổn định cao, nguồn tiền gửi CKH dài 

chiếm tỷ trọng thấp hơn nhiều so với nguồn tiền gửi KKH của các DN, các 

TCKT. Tuy nguồn tiền gửi KKH của các DN, các TCKT có chi phí vốn thấp, 

đem lại thu nhập cao nhưng không ổn định, biến động thường xuyên với số 

lượng lớn, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Chi nhánh. Tỷ trọng tiền 

gửi trung dài hạn có hướng giảm dần sẽ gây khó khăn trong việc sử dụng vốn 

cho vay trung dài hạn các dự án cam kết đầu tư. Vì vậy, ngân hàng cần điều 

chỉnh cơ cấu về kỳ hạn huy động hợp lý hơn để có thể chủ động đầu tư cho 

vay các dự án trên địa bàn. 

� Các chính sách chăm sóc khách hàng giữa các phòng còn chồng 

chéo chưa phân định rõ ràng trách nhiệm 

Mặc dù tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn có bộ phận chăm sóc 

khách hàng tiền gửi nhưng việc phối hợp giữa bộ phận chăm sóc khách hàng 

và bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng chưa rõ ràng. Đôi lúc bộ phận 

trực tiếp giao dịch với khách hàng thực hiện chăm sóc nhằm giữ khách hàng 

nhưng không thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng dẫn đến nhiều chính 

sách khác nhau áp dụng cho một khách hàng. Tại các PGD cũng thực hiện các 

chính sách riêng đặc thù của phòng mình cũng ảnh hưởng đến chính sách 

chăm sóc khách hàng chung của Chi nhánh. Bên cạnh đó, các chính sách 

chăm sóc khách hàng còn đơn điệu, chưa có chiến lược cho từng phân khúc 

khách hàng làm cho công tác huy động tiền gửi từ dân cư chưa thật sự hiệu 

quả, chưa tương xứng với một ngân hàng lớn trên địa bàn. Vì vậy, cần phải 

xây dựng quy trình phối hợp nhằm chăm sóc khách hàng tiền gửi tốt nhất trên 
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cơ sở một chính sách thống nhất và xuyên suốt áp dụng cho tất cả các phòng 

có thực hiện công tác huy động tiền gửi từ dân cư. 

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

hạn chế nhất định. 

Một trong những tình trạng bị khách hàng phản ánh nhiều nhất là tình 

trạng nghẽn mạng tại các máy ATM vào các giờ cao điểm, máy hết tiền hoặc 

máy không trả tiền nhưng tài khoản của các khách hàng cá nhân vẫn bị trừ tiền. 

Các sản phẩm ngân hàng điện tử mới như các loại thẻ, dịch vụ SMS Banking, 

ví điện tử chưa thực sự gần gũi với đa số khách hàng dân cư, chỉ tập trung ở 

một nhóm khách hàng trẻ, có nhu cầu sử dụng tiện ích ngân hiện đại, hiểu biết 

về công nghệ thông tin. Việc sử dụng dịch vụ SMS banking vào những thời 

điểm cuối ngày, cuối tháng thông tin giao dịch không được cập nhật kịp thời 

khiến cho khách hàng không hài lòng. 

� Mạng lưới phòng giao dịch vẫn chưa đáp ứng đủ so với khả năng có 

thể khai thác 

Hiện nay, Chi nhánh có 3 PGD và một hội sở trung tâm đóng tại các địa 

bàn trọng điểm trên thành phố. Với mạng lưới các PGD còn thưa thớt khiến 

cho ngân hàng khó tiếp cận và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Đồng thời 

cơ sở vật chất của ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế làm cho hoạt động giao 

dịch của ngân hàng không được thuận lợi, không gian giao dịch còn hạn chế 

không đáp ứng được lượng khách hàng đến giao dịch nhất là những ngày cao 

điểm như những ngày lễ, ngày cuối năm và dịp tết. 

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 

Trong giai đoạn 2010 - 2012, huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đạt một số kết quả và còn một số hạn chế nhất 
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định, điều này do các nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra. Việc tìm 

hiểu và phân tích các nguyên nhân này có vai trò quan trọng để Chi nhánh tìm 

ra các biện pháp khắc phục mặt hạn chế, nâng cao khả năng huy động tiền gửi 

dân cư nói riêng và hoạt động kinh doanh của chi nhánh nói chung. 

Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động huy động tiền gửi từ 

dân cư tại 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. 

Hiện nay, Chi nhánh vẫn chưa có bộ phận marketing độc lập, chuyên 

trách để tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường, quảng bá sản phẩm ra công 

chúng và chăm sóc khách hàng thường xuyên. Bên cạnh đó, Chi nhánh vẫn 

chưa có được một chính sách marketing nhất quán, các chương trình quảng 

cáo, khuyến mại được thực hiện nhưng có hiệu quả không cao. Việc chăm sóc 

khách hàng mới chỉ dừng lại ở các khách hàng lớn, khách hàng DN chứ chưa 

chú trọng đến khách hàng dân cư. Từng bộ phận, từng cán bộ vẫn chưa ý  

thức được hết tầm quan trọng của công tác này nên việc phối hợp vẫn chưa 

đạt kết quả như mong muốn.  

Công tác giao tiếp khách hàng vẫn chưa được đào tạo bài bản. 

Mặc dù trình độ cán bộ ngân hàng khá đồng đều nhưng khi tiếp nhận 

công việc thì chưa được đào tạo theo một chuẩn mực giao tiếp của một giao 

dịch viên cần có và chỉ có người đi sau học hỏi người đi trước nên cũng có 

những hạn chế nhất định. Các giao dịch viên chỉ thực hiện giao dịch theo yêu 

cầu của khách hàng chứ chưa linh hoạt tiếp cận khách hàng, cung cấp hướng 

dẫn khách hàng các dịch vụ tiện ích hiện đại để khách hàng tiếp cận. 

Công tác số liệu hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh còn hạn chế. 
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Việc xác định các khoản lợi nhuận do khách hàng mang lại để có các 

chính sách hợp lý với khách hàng chưa đầy đủ. Mặc dù hiện nay, hệ thống đã 

có hỗ trợ các công cụ tra cứu thuận lợi từ tiền gửi, tiền vay và các dịch vụ 

chuyển tiền và mua bán ngoại tệ nhưng do hệ thống giao dịch của 

NHNo&PTNT Việt Nam có quy mô quá lớn nên thời gian tìm kiếm số liệu 

kéo dài làm cho việc cập nhật số liệu bị hạn chế, dẫn đến việc tính tổng thể lợi 

ích mỗi khách hàng mang lại không đầy đủ làm hạn chế việc ra quyết định đối 

với chính sách khách hàng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong môi 

trường cạnh tranh như hiện nay để ngân hàng có các quyết định kinh doanh 

phù hợp. 

Cơ sở vật chất của ngân hàng chưa được trang bị đầy đủ. 

Hiện nay, tại Hội sở chính và các PGD của Chi nhánh còn chật hẹp, chỗ 

ngồi chờ cho khách hàng còn hạn chế. Khách hàng đến giao dịch tại ngân 

hàng chưa có chỗ để xe và cả nơi dừng xe để vào giao dịch tại máy ATM tại 

các địa điểm các phòng giao dịch chưa thuận tiện. 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 

Thứ nhất, thói quen sử dụng tiền mặt của người dânViệt Nam. Người dân 

Việt Nam thường xuyên sử dụng tiền mặt trong thanh toán và đã trở thành 

thói quen chưa thể thay đổi. Đó là do các phương tiện thanh toán không 

dùng tiền mặt tại Việt Nam chưa tiếp cận được đến tất cả người dân, nên 

người dân chưa biết được các tiện ích của dịch vụ. Các dịch vụ ngân hàng 

(nhất là dịch vụ thanh toán thẻ) chỉ tập trung ở các siêu thị lớn, nhà hàng, 

khách sạn tại những thành phố lớn... Tâm lý e ngại sợ người khác biết được 

thu nhập của mình qua việc mở tài khoản tại ngân hàng và phong cách phục 
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vụ đã trở thành rào cản, hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng 

của người dân hiện nay. 

Thứ hai, sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng trở nên gay gắt. Với 

số lượng trên 20 ngân hàng trên địa bàn Tp.Quy Nhơn, áp lực cạnh tranh đối 

với NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn sẽ ngày càng gia tăng, đặc biệt là cạnh tranh 

trong hoạt động huy động vốn bởi vốn là đầu vào của hoạt động ngân hàng. 

Để giữ vững và phát triển nguồn vốn Chi nhánh đã chịu sức ép cạnh tranh rất 

gay gắt, đặc biệt là sức ép cạnh tranh từ khối các NHTMCP. Khối các NHTM  

đang tạo nhiều ấn tượng trên thị trường, các ngân hàng này cũng đồng loạt 

khai trương nhiều Chi nhánh, PGD mới, tạo thành những mũi nhọn trực tiếp 

nhất thu hút khách hàng. Người dân đang ngày càng tiếp cận khối ngân hàng 

cổ phần thuận tiện hơn. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng từ bên ngoài hay nói 

cách khác là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn 

của Chi nhánh. 

Bên cạnh đó, cạnh tranh về lãi suất được xem là hình thức cạnh tranh nổi 

bật nhất giữa các ngân hàng hiện nay. Khối các ngân hàng cổ phần thường có 

lãi suất hấp dẫn hơn vì không bị ràng buộc bởi các thỏa thuận. Ngoài ra, Chi 

nhánh còn bị cạnh tranh bởi nhiều tổ chức tài chính khác trong việc huy động 

vốn như: bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm bưu điện. Hiện nay, mức lãi suất huy 

động của tiết kiệm bưu điện khá hấp dẫn, ở các kỳ hạn ngắn có mức chênh 

lệch so với lãi suất huy động của các NHTM quốc doanh. Với mức lãi suất 

này cộng thêm ưu thế về mạng lưới, công nghệ, tiết kiệm bưu điện trở thành 

một đối thủ lớn thu hút tiền gửi từ dân cư của các NHTM trên địa bàn. 

Thứ ba, thị trường tài chính Việt Nam chưa thực sự phát triển (nhất là thị 

trường vốn trung dài hạn) đã hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho sự 

phát triển nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng quá nóng, nợ 

xấu gia tăng đã tạo áp lực cho hệ thống ngân hàng phát triển kém bền vững. 
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Chính vì vậy, trong tương lai ngân hàng cần có chiến lược huy động vốn dài 

hạn phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng kiểm soát của ngân hàng 

mình để đáp ứng được nhu cầu vốn rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa – 

hiện đại hóa đất nước. 

Thứ tư, môi trường kinh tế - xã hội có nhiều biến động. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế dù được duy trì ở mức cao trong nhiều năm nhưng thu nhập 

quốc dân bình quân theo đầu người vẫn còn thấp, tiết kiệm và tích lũy trong 

dân cư tuy đã tăng nhưng còn ở mức khiêm tốn và dân cư vẫn chưa thực sự tin 

tưởng khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, tâm lý lo 

sợ lạm phát quay trở lại nên người gửi tiền không muốn gửi kỳ hạn dài do lo 

ngại lãi suất ngắn hạn tăng tạo ra rủi ro lãi suất. Trong những năm qua, nền 

kinh tế gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách nhằm 

mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Lạm 

phát gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là từ cuối năm 2007 đến nay, 

gây tâm lý lo sợ đồng tiền trượt giá nên người dân thích cất trữ tài sản dưới 

dạng ngoại tệ mạnh, vàng và bất động sản hơn là gửi tiền vào ngân hàng. 
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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. 
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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 

NHNo&PTNT Việt Nam từ khi thành lập (26/3/1988) đến nay luôn 

khẳng định vai trò là Ngân hàng thương mại lớn nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ 

cột đối với nền kinh tế đất nước, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; thực hiện sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường; đi đầu trong việc 

nghiêm túc chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ 

đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ, 

đầu tư vốn cho nền kinh tế. 

Năm 2013 và những năm tiếp theo, NHNo&PTNT Việt Nam xác định 

mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại 

hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị 

trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho 

“Tam nông”. Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối 

đa nguồn vốn trong và ngoài nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp 

lý. Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”, trước tiên là các hộ gia đình sản xuất nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu 

cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ 

dư nợ cho lĩnh vực này đạt 70%/tổng dư nợ. Để tiếp tục giữ vững vị trí là 
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ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn 

thu ngoài tín dụng, NHNo&PTNT Việt Nam không ngừng tập trung đổi mới, 

phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa. Năm 2013, 

NHNo&PTNT Việt Nam phấn đấu đạt được các mục tiêu tăng trưởng cụ thể, 

đó là: so với năm 2012, nguồn vốn tăng từ 11%-13%; dư nợ tăng 9%- 11%; tỷ 

lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 70%/tổng dư nợ; nợ xấu dưới 5%; tỷ lệ 

thu ngoài tín dụng tăng 10%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn quốc tế. 

Để đạt được các mục tiêu trên, NHNo&PTNT Việt Nam tập trung toàn 

hệ thống thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: Thực hiện các biện pháp 

huy động vốn thích hợp đối với từng loại khách hàng, vùng, miền; tăng 

cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty.Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, phân tích, đánh giá đúng thực 

trạng nợ xấu và quyết liệt triển khai các biện pháp xử lý và thu hồi, giảm nợ 

xấu; Củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động NHNo&PTNT 

Việt Nam và hệ thống cơ chế quản trị điều hành kinh doanh, xây dựng quy 

trình quản lý hiện đại trên các mặt nghiệp vụ, chú trọng nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển sản 

phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao thị phần dịch vụ tại đô thị và nhanh chóng 

triển khai sản phẩm dịch vụ phục vụ "Tam nông"; Nâng cao hiệu quả 

hoạt động tiếp thị, truyền thông gắn với hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp 

phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh v.v… tiếp 

tục khẳng định vị thế, uy tín của Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. 

Chi nhánh NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn tiếp tục định hướng phát triển 

theo định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam là NHTM hàng đầu giữ vai trò 

chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh, 



78 

  

đầu tư công nghệ hiện đại hóa ngân hàng, chuẩn hóa toàn diện hoạt động quản 

trị điều hành, SPDV, cơ chế quy chế, từng bước hội nhập quốc tế để giá trị 

thương hiệu NHNo&PTNT được nâng cao trên cả thị trường trong nước và 

quốc tế. Với vị thế là Ngân hàng thương mại – Định chế tài chính lớn nhất 

Việt Nam, NHNo&PTNT đã và đang không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều 

thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và phát triển kinh tế của đất nước; với phương châm hoạt động là 

“Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. 

Tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả: Quản lý 

chặt chẽ cơ cấu tín dụng, ưu tiên đẩy mạnh cho vay đối với những dự án khả 

thi, hiệu quả cao, khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, có tài sản đảm bảo 

đầy đủ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất của 

Chính phủ đảm bảo an toàn hiệu quả. Chủ động rà soát lại danh mục khách 

hàng hiện có, đánh giá thực lực tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro và triển 

vọng kinh doanh của khách hàng để có định hướng xác định lại tín dụng phù 

hợp với từng khách hàng. Nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Trong điều kiện thị trường khó khăn, phức 

tạp rủi ro cao, chi nhánh cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng tín dụng, làm 

tốt công tác phân loại nợ, phản ánh trung thực và minh bạch chất lượng nợ. 

Phát hiện và cảnh báo sớm để có biện pháp ngăn chặn các khoản nợ gia hạn, 

nợ xấu phát sinh. Kiên quyết sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ xấu 

Chi nhánh cần tích cực hơn nữa thâm nhập, tìm hiểu đánh giá thế mạnh 

của địa phương để tìm kiếm các dự án tốt, tránh tư tưởng co cụm, thụ động 

làm giảm thị phần hoạt động của chi nhánh trên địa bàn. Quan tâm phát triển 

cung cấp dịch vụ ngân hàng trọn gói, có tính đặc thù cho đối tượng doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Chú trọng phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng như 

mua nhà trả góp, cho vay du học, cho vay đi lao động nước ngoài … hướng 
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vào nhóm khách hàng mục tiêu là cá nhân có thu nhập trung bình trở lên. 

Từ mục tiêu tổng quát trên, NHNo&PTNT CN Tp.Quy Nhơn đã đề ra 

các nhiệm vụ cụ thể đến năm 2015 như sau: 

- Tổng nguồn vốn huy động bình quân tăng từ 25%- 30%/năm, trong đó 

nguồn vốn từ tiền gửi dân cư tăng 21%/năm trở lên và chiếm trên 80% tổng 

nguồn huy động; nguồn vốn ngoại tệ hàng năm tăng 30%/năm. 

- Dư nợ cho vay thông thường bình quân hàng năm tăng 15%, trong đó 

dư nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng 38% tổng dư nợ; dư nợ ngoại tệ hàng năm 

bình quân tăng 10%. 

- Tỷ lệ nợ xấu so tổng dư nợ: dưới 3%. 

- Thu ngoài tín dụng hàng năm bình quân tăng 20%. 

Đảm bảo khả năng chi trả. Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do ngân hàng 

cấp trên giao, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

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. 

Trong thời gian trước mắt NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn hướng vào một 

số hoạt động cụ thể sau:  

Tăng trưởng quy mô tài sản, tăng thị phần hoạt động: Công tác phát triển 

nguồn vốn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, quyết định quy mô tài sản ngân 

hàng. 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%. Đẩy mạnh khai thác, tăng 

trưởng nguồn vốn theo hướng đa dạng hóa SPDV liên quan đến tiền gửi, chủ 

động cân đối vốn ở tại Chi nhánh.  

Để có quy mô tiền gửi dân cư lớn, ổn định chi nhánh cần chú trọng chăm 
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sóc các khách hàng cá nhân bằng việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các 

tầng lớp dân cư thông qua việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nâng cao 

tiện ích khi sử dụng dịch vụ, tư vấn cho khách hàng sử dụng đúng sản phẩm 

dịch vụ làm thỏa mãn và hài lòng khách hàng khi đến giao dịch với ngân 

hàng. Thông qua những khách hàng gửi những khoản tiền lớn tại ngân hàng 

với những kỳ hạn khác nhau, chi nhánh có thể cho vay hoặc đầu tư với thời 

hạn tương ứng; đối với nhiều khách hàng nhỏ có tiền gửi trên tài khoản chi 

nhánh cũng có thể sử dụng chúng với thời hạn dài hơn mà vẫn đảm bảo khả 

năng thanh toán do quyết định gửi tiền vào và rút tiền ra của từng khách hàng 

có tính chất độc lập, chi nhánh có thể thống kê, xác định biên độ dao động của 

các khoản tiền gửi này để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động. 

Xuất phát từ những quan điểm đó, NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn đã xác 

định chiến lược huy động tiền gửi dân cư bao gồm: 

Áp dụng một cách linh hoạt chính sách lãi suất của NHNN, 

NHNo&PTNT Việt Nam để đảm bảo tính cạnh tranh cao trên thị trường. 

Duy trì ổn định và phát triển các hình thức huy động tiền gửi dân cư hiện 

có. Tăng cường tiền gửi tiết kiệm thông qua các sản phẩm tiền gửi mới với 

nhiều đặc tính mới phù hợp hơn với nhu cầu gửi tiền của khách hàng. Chấn 

chỉnh các mặt yếu kém trong hoạt động huy động vốn còn mang tính trì trệ 

chờ đợi khách hàng đến, không chủ động tìm kiếm khách hàng. 

Hiện đại hóa trang thiết bị ngân hàng nói chung và hoạt động huy động 

tiền gửi nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng khi tiến 

hành giao dịch với ngân hàng. 

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao cả về chất lượng và số 

lượng. Nâng cao vai trò gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, bồi dưỡng năng lực 

chuyên môn và tư tưởng đạo đức cho từng cán bộ, phát huy vai trò của từng 

cá nhân trong việc đóng góp cho sự phát triển chung của cả hệ thống. Đúng 
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như tư tưởng chủ đạo của NHNo&PTNT Việt Nam là: “Mang phồn thịnh đến 

khách hàng” 

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. 

Trên cơ sở thực trạng huy động tiền gửi dân cư, sau khi nghiên cứu 

những nhân tố ảnh hưởng, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong huy 

động tiền gửi dân cư của NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn có đề xuất một số giải 

pháp nhằm tăng cường huy động tiền gửi dân cư của chi nhánh như sau: 

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. . 

Thường khi dân chúng có tiền nhàn rỗi, họ thường đưa ra quỹ tiết kiệm gần 

nhà nhất để gửi, nếu mạng lưới huy động hẹp thì sẽ gây khó khăn cho chi 

nhánh trong thu hút nguồn tiền gửi dân cư. 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 mở thêm PGD tại trung tâm thương mại An 

Phú Thịnh, đây là nơi tập trung nhiều hộ buôn bán, có nhu cầu thường xuyên 

chuyển tiền, vay vốn và tập trung lượng vốn nhàn rỗi lớn có thể huy động để 

tăng lượng tiền gửi của Chi nhánh, mở rộng phạm vi hoạt động của mình tạo 

điều kiện cho dân cư gần gũi và hiểu biết hơn về hoạt động và quy mô của chi 

nhánh từ đó nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi dân cư, tăng thị phần huy 

động cũng như phát triển các dịch vụ ngân hàng. . 
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3.2.2. Vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ vừa đáp ứng sự biến động của thị 

trường mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh là vô cùng quan trọng đối với 

các NHTM bởi nó ảnh hưởng đến thu nhập của người gửi tiền, ảnh hưởng đến 

quy mô, tốc độ tăng trưởng cũng như cơ cấu nguồn tiền gửi dân cư của ngân 

hàng. Lãi suất là công cụ quan trọng mà các ngân hàng có thể sử dụng để tăng 

cường quy mô tiền gửi dân cư, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn. Chính sách lãi 

suất hợp lý, linh hoạt phải vừa đẩy mạnh việc thu hút ngày càng nhiều nguồn 

vốn nhàn rỗi trong dân cư đồng thời vừa kích thích được khách hàng vay vốn, 

sử dụng vốn có hiệu quả phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Lãi suất 

huy động là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng dân cư 

gửi tiền vào ngân hàng. Nhìn chung, lãi suất cho tiền gửi từ dân cư huy động 

tại NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn là khá cạnh tranh so với các các ngân hàng 

khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi 

trong dân, ngân hàng cần phải áp dụng chính sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt. 

Với mỗi kỳ hạn khác nhau cần có những mức lãi suất phù hợp để khuyến 

khích khách hàng gửi tiền, thời hạn gửi càng dài thì lãi suất càng cao nhằm 

thu hút nguồn vốn trung và dài hạn. Bên cạnh đó với mỗi sản phẩm tiền gửi 

khác nhau cũng cần có lãi suất khác nhau: ví dụ như các sản phẩm tiền gửi có 

dự thưởng, hay các kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi trả lãi trước thì phần lãi suất 

phải giảm hơn so với các sản phẩm tiền gửi cùng kỳ hạn.  

Đối với người gửi tiền là các doanh nghiệp thì mục đích lãi suất không 

phải là mối quan tâm hàng đầu, điều mà họ hướng tới là việc hưởng các tiện 

ích do ngân hàng cung cấp. Nhưng đối với bộ phận khách hàng dân cư thì để 

thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi từ các đối tượng này các ngân hàng sử dụng 

biện pháp có sức thuyết phục hơn cả là dùng công cụ lãi suất huy động. Tuy 
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nhiên, việc nâng lãi suất huy động lên cao mà không đảm bảo được chênh 

lệch lãi suất tối thiểu để có lợi nhuận sẽ dẫn đến kinh doanh của ngân hàng 

không hiệu quả. Vì vậy, trên cơ sở thị trường, chi nhánh cần điều chỉnh chính 

sách lãi suất một cách linh hoạt để đưa ra mức lãi suất vừa cạnh tranh, hấp 

dẫn khách hàng, vừa đảm bảo lợi ích của chi nhánh nhằm thu hút tối đa nguồn 

tiền gửi dân cư. 

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 thế, 

nếu áp dụng cùng một mức lãi suất chung cho các kỳ hạn, các sản phẩm tiền gửi 

là thiếu phù hợp và linh hoạt; đặc biệt với các khách hàng có số dư tiền gửi lớn 

tại Chi nhánh. 

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. Trên 

cơ sở Chi nhánh phải luôn cố gắng đảm bảo: 

+ Lãi suất thực dương đối với tiền gửi dân cư huy động, đảm bảo quyền 

lợi khách hàng và mang tính cạnh tranh cao. 

+ Lãi suất huy động phải dựa trên cơ sở lãi suất cho vay, bù đắp các chi 

phí và kinh doanh có lãi 

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

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và đa dạng về chủng loại 
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các SPDV ngân hàng của các tầng lớp dân cư, Chi nhánh cần tích cực tìm 

hiểu nhu cầu của khách hàng và nắm bắt thị trường để có những đề xuất lên 

NHNo&PTNT Việt Nam nhằm đa dạng hóa các sản phẩm huy động tiền gửi 

dân cư. Giải pháp thực hiện như sau: 

- Đối với các khoản tiền gửi  thanh toán của 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 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 : 

Cần quan tâm, chú ý sản phẩm tài khoản tiền gửi thanh toán bởi đây 

chính là nguồn vốn có chi phí huy động thấp nhất trong các nguồn vốn huy 

động của NHTM, kèm theo đó là các khoản phí dịch vụ thu được khi khách 

hàng sử dụng các tiện ích của ngân hàng thông qua tài khoản TGTT. Tại chi 

nhánh, qua phân tích số liệu ta thấy nguồn vốn này chiếm tỷ lệ không đáng 

kể, còn quá mờ nhạt trong cơ cấu vốn huy động. Để tăng cường huy động loại 

tiền gửi này cần: 

+ Khai thác tốt nguồn tiền gửi thanh toán từ các tầng lớp dân cư. Thực 

hiện chính sách ưu đãi phí chuyển tiền với những khách hàng thường xuyên 

sử dụng dịch vụ thanh toán, thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ, tư vấn đầu 

tư…để gia tăng tiện ích, khuyến khích khách hàng mở tài khoản TGTT. 



85 

  

+ Chi nhánh cần tiến hành tiếp cận các doanh nghiệp trên địa bàn để mở 

tài khoản thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên qua tài khoản TGTT và 

phát hảnh thẻ ATM miễn phí cho các đối tượng này. Đặc biệt là liên kết với 

đơn vị bảo hiểm xã hội trên địa bàn tiến hành mở tài khoản không kỳ hạn và 

phát hành thẻ ATM miễn phí cho các đối tượng hưởng lương, trợ cấp thường 

xuyên từ bảo hiểm xã hội Việt Nam các cấp.  

+ Bên cạnh đó chi nhánh cần thực hiện tiếp cận các khu thương mại, siêu 

thị để mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho các cá nhân, hộ kinh doanh đang 

kinh doanh buôn bán, phục vụ thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ với các đối 

tác  từ đó gia tăng được số tài khoản TGTT của khách hàng cá nhân đồng thời 

phát triển các dịch vụ liên quan như chuyển tiền qua điện thoại Mobile 

banking, Internet banking, Vntopup, vừa tăng cường được nguồn vốn huy 

động từ dân cư. 

- Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm của dân cư 

Chi nhánh cần tích cực triển khai các sản phẩm tiền gửi mới để thu hút 

khách hàng gửi tiền nhằm gia tăng nguồn tiền gửi từ dân cư. 

+ Tiết kiệm tự động: là khoản tiết kiệm CKH áp dụng cho các khách 

hàng nhận lương qua tài khoản TGTT hoặc tài khoản Thẻ ATM. Theo yêu 

cầu của khách hàng, ngân hàng sẽ tự động chuyển một số tiền nhất định từ tài 

khoản KKH vào tài khoản tiết kiệm tự động với chu kỳ xác định. Số dư trên 

tài khoản tiết kiệm CKH tự động được cộng thêm số tiền chuyển và tính theo 

lãi suất của kỳ hạn đó vào thời điểm cuối ngày chuyển tiền. Phát triển dịch vụ 

này đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trong việc thanh toán đồng thời tiền gửi 

của khách hàng tại ngân hàng vẫn được hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo 

thời gian thực gửi. Ngoài ra dịch vụ này còn đơn giản, thuận tiện trong giao 

dịch, không phải thường xuyên làm thủ tục gửi, rút tiền từ tài khoản tiền gửi 

có kỳ hạn, giao dịch như TKTGTT thông thường với nhiều tiện ích gia tăng 
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như thanh toán, chuyển tiền, mobile banking…. 

+ Tiết kiệm hưu trí: là hình thức tiết kiệm tự động dài hạn cho khách 

hàng là cán bộ nhân viên có tài khoản trả lương qua ngân hàng, là sản phẩm 

tiền gửi được cung cấp cho những khách hàng có thu nhập, có nhu cầu tích 

lũy khi còn đang làm việc để khi hết tuổi lao động họ có được một nguồn tài 

chính phục vụ cho nhu cầu chi tiêu. Khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi này 

bằng cách đăng ký sử dụng sản phẩm: kỳ hạn gửi tiển, định kỳ chuyển tiền là 

hằng tháng, quý và số tiền cho một lần chuyển. Ngân hàng có thể quy định số 

tiền tối thiểu phải chuyển cho ngân hàng, nhưng cần nghiên cứu mức tối thiểu 

cho phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng và có thể tăng thêm số tiền 

chuyển cho lần sau. Lãi suất khách hàng thực hưởng theo số dư tiền gửi thực 

tế trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm tự động. Sản phẩm này thường bắt đầu trả 

lãi khi khách hàng nghỉ hưu. 

+ Tiết kiệm tích lũy tương lai: đây là hình thức tiết kiệm áp dụng cho đối 

tượng khách hàng sử dụng nguồn tích lũy để sử dụng có mục đích trong tương 

lai như mua đất, xây nhà, mua xe... Kỳ hạn gửi có thể ngắn hoặc trung dài hạn 

và chu kỳ chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng. Ngân hàng cũng cần có 

cơ chế cho vay ưu đãi đối với những người sử dụng sản phẩm tiết kiệm này 

thường xuyên và có số dư đáng kể. 

+ Tiết kiệm an sinh: Đây là hình thức tiết kiệm gửi góp, theo đó khách 

hàng có thể chủ động gửi tiền nhiều lần vào tài khoản không theo định kỳ với 

số tiền gửi mỗi lần không cố định. Khách hàng có thể chủ động gửi tiền vào 

tài khoản dưới nhiều hình thức và mọi thời điểm trong kỳ hạn gửi, khách hàng 

có thể trực tiếp giao dịch tại quầy hoặc chuyển khoản qua ATM/Mobile 

Banking, hoặc ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền gửi từ tài khoản tiền 

gửi thanh toán. Với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm an sinh khách hàng được tích 

lũy thêm tiền và không giới hạn số lần gửi vào tài khoản tại bất kỳ thời điểm 
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nào trong thời gian tham gia sản phẩm, đồng thời khách hàng còn được hưởng 

lãi suất cao và được điều chỉnh tăng/giảm ngay khi thị trường thay đổi lãi 

suất. Khách hàng có thể sử dụng sổ tiết kiệm an sinh để xác nhận khả năng 

tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài. 

Lãi suất của sản phẩm thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 6 

tháng trả lãi cuối kỳ hiện hành của NHNo&PTNT và tiền lãi được trả một 

lần vào cuối kỳ. 

+ Tiết kiệm học đường: Đây là hình thức tiết kiệm gửi góp hướng tới mục 

tiêu tích lũy dài hạn cho nhu cầu học tập của khách hàng hoặc người thân trong 

tương lai. Theo đó khách hàng sẽ gửi một số tiền cố định vào tài khoản theo định 

kỳ để có một số tiền lớn hơn khi đáo hạn. Kỳ hạn gửi từ 2 đến 18 năm và ngày 

đến hạn của tài khỏan có thể trước hoặc sau ngày đến hạn thỏa thuận ban đầu tùy 

thuộc vào số ngày gửi sớm và gửi muộn thực tế của khách hàng. Khách hàng có 

thể gửi định kỳ hàng tháng hoặc gửi trước cho 1 hoặc nhiều định kỳ. Lãi suất mà 

khách hàng được hưởng là lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ 

hạn 12 tháng trả lãi sau toàn bộ cộng với lãi suất thưởng gia tăng theo năm được 

tính từ năm thứ 2 trở đi, tiền lãi được trả một lần vào cuối kỳ. Trường hợp đến 

hạn khách hàng chưa rút vốn thì sẽ tính lãi không kỳ hạn cho toàn bộ số dư tiền 

gửi từ thời điểm đến hạn đến khi khách hàng tất toán tài khoản. 

+Khai thác nguồn tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về, quảng bá và tư 

vấn khách hàng là dân cư có thân nhân ở nước ngoài hoặc lao động Việt Nam 

đi lao động ở nước ngoài sử dụng sản phẩm tiết kiệm kiều hối hiện có nhưng 

tỷ lệ còn thấp, để tăng cường nguồn tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ cũng như đồng 

Việt Nam. 

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 



88 

  

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. 

Theo đó, Chi nhánh khai thác triệt để các tiện ích hiện có, đồng thời 

tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo đúng tiến độ trong dự án xây dựng 

hệ thống IPCAS trên cơ sở nghiên cứu, nâng cấp hệ thống, đặc biệt là hệ 

thống liên quan đến công tác huy động tiền gửi từ dân cư. Ngân hàng không 

ngừng nâng cao trình độ công nghệ bằng cách đưa những công nghệ tiên tiến 

hiện đại vào ứng dụng để giảm bớt thời gian giao dịch cho khách hàng gửi 

tiền, thực hiện giao dịch an toàn, nhanh chóng, chính xác hơn trong việc 

giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng. 

Xây dựng hệ thống mã hóa dữ liệu trên đường truyền nhằm đảm bảo an 

toàn dữ liệu truyền, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống nhằm góp 

phần tránh những trường hợp rò rỉ và lợi dụng thông tin. 

Tiếp tục kiện toàn hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng, trung tâm phục hồi 

thảm họa nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng luôn ổn định, liên tục và 

thông suốt trong mọi trường hợp rủi ro. 

Đồng thời chi nhánh cần có các nghiên cứu cụ thể trình Hội sở chính về  

việc tích hợp chương trình: "Tích lũy điểm, tích lũy niềm tin" - là một chương 

trình tính điểm khách hàng dựa trên số lãi tiền gửi được nhận khi gửi tiền vào 
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ngân hàng - vào hệ thống IPCAS để thuận tiện cho việc tính điểm tích lũy cho 

khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. 

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, an tâm cho 

khách hàng đến giao dịch tại NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

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 hàng, chăm sóc khách hàng 

thông qua các hình thức tặng quà, khuyến mại… 

Hoạt động quảng cáo của Chi nhánh nên thực hiện theo nhiều cấp khác 

nhau, theo nhiều phương tiện khác nhau, nội dung khác nhau tùy thuộc vào 

đối tượng khách hàng cần tiếp cận. Việc quảng cáo phải được tiến hành 

thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các vấn 

đề như hình thức gửi, lãi suất, các dịch vụ đi kèm, tiện ích và lợi ích khi gửi 

tiền. Chi nhánh có thể quảng bá hình ảnh, hoạt động của mình qua các phóng 

sự trên truyền hình địa phương tuy nhiên chi phí thường cao nên cần lựa chọn 

thời điểm thích hợp. Ngoài ra, Chi nhánh nên áp dụng một số loại hình quảng 

cáo có chi phí không cao nhưng khá hiệu quả như tặng lịch treo, sổ ghi chép, 

tặng quà có in logo của Chi nhánh vào các dịp lễ, tết; dán logo quảng cáo tại 

những khu vui chơi giải trí, khu đô thị, khu trung tâm thương mại, các khách 

sạn, nhà hàng lớn…Chi nhánh còn có thể quảng bá giới thiệu hình ảnh của 

mình qua việc tham gia hội chợ, triển lãm, câu lạc bộ doanh nghiệp… để làm 

quen với nhiều đối tượng khách hàng và giới thiệu các SPDV. 

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. Do vậy, việc thường xuyên giới thiệu những tiện 
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ích dịch vụ, hoạt động của ngân hàng đặc biệt là những sản phẩm dịch vụ mới 

thông qua truyền hình, báo chí, tập san... nhằm tìm cơ hội giới thiệu về mình 

đến công chúng là một hoạt động cần thiết. 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 sản phẩm dịch vụ, xác định khách hàng 

mục tiêu, khách hàng tiềm năng trên địa bàn và phân tích đối thủ cạnh tranh. 

Từ đó, xây dựng chính sách và phản hồi ý kiến về Hội sở chính để đẩy mạnh 

công tác kinh doanh bán lẻ của ngân hàng có hiệu quả hơn. 

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. Chi nhánh cần có bộ phận 

thu thập và xử lý thông tin khách hàng một cách thường xuyên và chính xác 

qua chính khách hàng, qua đối tác, qua chính quyền sở tại, qua các phương 

tiện thông tin đại chúng.  

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. Đối với khách hàng mới nhiều 

tiềm năng tuy hiện tại có thể chỉ mang lại nguồn lợi rất nhỏ cho Chi nhánh 

nhưng có thể mang lại nhiều giá trị lớn trong tương lai thì cần phải chủ động 

tìm kiếm, tạo mối quan hệ, giới thiệu và tiếp thị họ sử dụng SPDV của mình. 

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 
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thuẫn giữa khách hàng và ngân hàng, tạo nên mối quan hệ khăng khít, lâu dài 

giữa khách hàng  và ngân hàng. Đối với cá nhân quan hệ tiền gửi lâu năm, đặc 

biệt là những khách hàng tiền gửi không lớn thì việc tổ chức các buổi giao lưu 

đã thể hiện được sự quan tâm của ngân hàng, từ đó duy trì sự trung thành của 

đối tượng khách hàng này. Đây là một trong những biện pháp giữ chân khách 

hàng hiện tại, tăng cường khả năng thấu hiểu và thỏa mãn mong muốn của 

khách hàng. Công tác tổ chức gặp mặt khách hàng còn giúp cho ngân hàng 

xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ. 

Tích cực tìm kiếm mở rộng khách hàng tiền gửi tiềm năng, tăng cường 

công tác huy động tiền gửi từ dân cư được ngân hàng xem là nhiệm vụ trọng 

tâm, xuyên suốt trong thời gian tới. Ngân hàng có thể thành lập nhóm phát 

triển khách hàng mới làm việc một cách năng động, hiệu quả, khoa học để 

tiếp cận khách hàng cũng như cung cấp các thông tin một cách chính xác về 

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn cho khách hàng hiểu rõ hơn. 

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 trong điều 

kiện có ít sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ 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. Điều này không chỉ nhằm tạo ra nguồn tiền gửi dân cư có quy mô lớn, 

chất lượng cao mà còn giúp ngân hàng phát triển các SPDV ngân hàng khác. 

Để làm được điều này thì toàn thể Chi nhánh từ nhân viên đến các cấp 

lãnh đạo cần phải được trang bị kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng 

phục vụ khách hàng một cách sâu sắc và có hệ thống. Trong thời gian qua, tại 

Chi nhánh còn đề cao vai trò đào tạo chuyên môn nghiệp vụ mà chưa chú 



92 

  

trọng đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng cho cán bộ nhân viên. 

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 của Chi nhánh kể cả bộ phận trực tiếp hay không trực tiếp quan hệ với 

khách hàng và nó phải ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của họ. 

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, tính năng sử dụng cao, tổ chức mạng lưới ngân 

hàng đại lý phục vụ nhu cầu thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn. Ký kết hợp 

đồng liên kết với các hệ thống ATM  khác, áp dụng các kênh giao dịch mới. 

Bên cạnh đó, trang bị các thiết bị hiện đại  như các máy chấp nhận thẻ, máy 

POS cho Chi nhánh để phục vụ cho việc thanh toán không dùng tiền mặt của 

người dân tại các trung tâm thương mại. 

- Để chuẩn bị cho việc thiết lập một đội ngũ cán bộ có trình độ tiếp cận 

khoa học công nghệ mới, cần tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo nghiệp vụ  

để đáp ứng nhu cầu trong tương lai thì trình độ nguồn nhân lực phải không 

những được tăng cường về số lượng mà còn phải nâng cao về chất lượng cán 

bộ. Về chất lượng cán bộ, yêu cầu đào tạo một cách có hệ thống trên các lĩnh 

vực: Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng theo thông lệ Quốc tế, ngoại ngữ, trình độ 

quản lý theo tiêu chuẩn  quốc tế, nâng cao trình độ sử dụng công nghệ tin học 

và hiểu biết về Pháp luật.  

- 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 
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sách lãi suất nói chung và lãi suất huy động nói riêng. Hội sở chính cần tăng 

quyền tự quyết cho các Chi nhánh trong việc quyết định mức lãi suất để phù 

hợp với môi trường cạnh tranh trong từng địa bàn cụ thể. Đối với công tác 

điều hành vốn,  Hội sở chính nên có chính sách hợp lý giữa các Chi nhánh có 

khả năng huy động vốn và Chi nhánh đi vay Hội sở chính để có chính sách 

đầu tư, khuyến khích các Chi nhánh có tăng trưởng huy động vốn liên tục 

nhằm đảm bảo thanh khoản  và đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh doanh của toàn 

hệ thống NHNo&PTNT. 

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

Marketing, xây dựng các hình thức quảng cáo như phát triển thương hiệu, 

thiết kế tờ rơi quảng cáo, xây dựng trụ sở giao dịch khang trang rộng rãi thuận 

tiện cho vấn đề an toàn tài sản và giao dịch của khách hàng, thiết kế trang 

phục nhân viên...tất cả đều theo chuẩn hóa của NHNo&PTNT Việt Nam 

thống nhất trên toàn quốc có như vậy mới tạo được niềm tin của khách hàng 

đối với ngân hàng. 

- Bên cạnh đó, Hội sở chính còn quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng  

và đãi ngộ cán bộ. Yếu tố con người là yếu tố then chốt làm nên hoạt động 

kinh doanh của ngân hàng.  

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. Mở rộng thanh toán không 

dùng tiền mặt nhằm làm giảm lượng tiền cung ứng trong lưu thông khi thực 

thi các chính sách tiền tệ quốc gia, mặt khác nó làm tăng khả năng tạo tiền của 

toàn hệ thống NHTM, tăng tốc độ, tăng trưởng vốn. NHNN cần phải xây 

dựng một chính sách tiền tệ linh hoạt, thích hợp với từng thời kỳ phát triển 

kinh tế xã hội của nước ta. Ngoài ra, NHNN thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến với lợi ích của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu và thấy được 
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những tiện ích của việc thanh toán qua ngân hàng. 

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 nhân viên các 

NHTM cũng như các tổ chức tín dụng về nghiệp vụ thị trường mở. Đối với 

các công cụ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các NHTM như lãi suất 

tái chiết khấu hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì NHNN cần phải có các điều chỉnh 

phù hợp tránh tình trạng tăng quá đột ngột sẽ làm các NHTM gặp nhiều khó 

khăn, nhiều ngân hàng có mức dự trữ vượt mức thấp lâm vào tình cảnh thiếu 

vốn trầm trọng.  

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. Đồng thời NHNN cần sử dụng các công cụ gián tiếp để điều chỉnh cơ 

cấu đầu tư sao cho nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; tiếp tục giảm tỷ lệ 

dự trữ bắt buộc trong mức cho phép đối với các NHTM để các NHTM có 

nhiều vốn hơn trong hoạt động cho vay và đầu tư. 

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 

Mọi thay đổi từ môi trường kinh tế xã hội đều có tác động rất lớn đến 

hoạt động của hệ thống ngân hàng. Do vậy, trong nội dung luận văn xin được 

đề xuất một số kiến nghị sau: 

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-xã hội của Việt Nam để 

các ngân hàng có thể hoạt động một cách bền vững khi mở cửa thị trường tài 

chính trong nước theo lộ trình đã cam kết quốc 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, 
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gây mất lòng tin đối với các nhà đầu tư và công chúng. Chính phủ cần tạo ra 

một môi trường kinh tế và pháp lý thuận lợi, ổn định môi trường kinh tế vĩ 

mô, tạo niềm tin của người dân về sự ổn định giá trị đồng tiền, đưa lãi suất 

huy động vốn về đúng bản chất của nó là kỳ hạn gửi càng dài, lãi suất càng 

cao có như vậy mới  tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng hoạt động một 

cách có hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh; công khai, minh bạch trong 

lĩnh vực vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định giúp các thành phần kinh tế Việt Nam 

hoạt động có hiệu quả tạo tiền đề cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của 

đất nước, mức sống, thu nhập của dân cư ngày một tăng lên, tích lũy sau tiêu 

dùng nhiều hơn, người dân mới có tiền tiết kiệm để gửi vào ngân hàng, hoạt 

động huy động tiền gửi dân cư nhờ đó mà tăng trưởng ổn định. Như vậy môi 

trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ngân hàng trong đó 

có nguồn vốn mà ngân hàng huy động được.  

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. Hoạt động của 

các thị trường này có ảnh hưởng không nhỏ đến huy động tiền gửi dân cư của 

các NHTM. Nếu vàng, ngoại tệ, bất động sản cũng như chứng khoán tăng 

trưởng quá nóng sẽ khiến người dân rút tiền tiết kiệm đổ xô đi mua vàng để 

tích trữ, hoặc kinh doanh chứng khoán, đầu tư vào bất động sản khiến nguồn 

vốn huy động từ dân cư của NHTM sụt giảm, tiền nhàn rỗi trong dân cư thì 

thừa nhưng nhu cầu vốn cho phát triển nền kinh tế lại thiếu hụt, hiệu quả của 

đồng vốn bị giảm sút. 

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

Các văn bản pháp luật và dưới luật cần được ban hành một cách có hệ thống, 

đảm bảo mọi hoạt động tài chính tiền tệ, tín dụng đều được luật hóa, tạo nên 

môi trường ổn định về luật pháp và chế độ chính sách cho các ngân hàng. 
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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 NHNo&PTNT 

Tp.Quy Nhơn 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 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 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn 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 NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 

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

NHNo&PTNT Tp.Quy Nhơn. 
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