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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong nước còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng 

kinh doanh có thời hạn, không thời hạn hoặc chờ giải thể, phá sản 

đang ngày càng gia tăng thì việc cho vay doanh nghiệp đã và sẽ trở 

nên vô cùng khó khăn. Việc trông chờ vào đối tượng khách hàng là 

doanh nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận là điều khó đạt được. 

Để cải thiện tình hình, trong những năm vừa qua, các ngân hàng đã 

tập trung chuyển sang phân khúc khách hàng cá nhân bởi đây là 

những người có nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú về các 

khoản vay tiêu dùng; đồng thời cho vay tiêu dùng là một trong những 

mảng hoạt động đem lại doanh thu tương đối tốt và an toàn cho các 

ngân hàng. 

Không nằm ngoài xu thế chung đó, Ngân hàng TMCP Quân 

đội đã lựa chọn dịch vụ ngân hàng bán lẻ là chiến lược kinh doanh 

lâu dài, trong đó cho vay tiêu dùng là hoạt động trọng tâm. Tuy 

nhiên, hiệu quả thu được từ loại hình dịch vụ này chưa đạt như 

mong muốn. 

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm phục vụ cho công tác quản lý 

điều hành của Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng, trong đó mục tiêu cụ thể là gia tăng hiệu quả hoạt động cho 

vay tiêu dùng, tôi đã chọn: “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại 

NH TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu 

cho luận văn cao học của mình. Và đây cũng là nội dung chưa được 

một tác giả nào nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi 

nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2014 - 2016. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị giúp 

bảo đảm các mục tiêu trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – 

Chi nhánh Đà Nẵng 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi về nội dung: Đề tài chỉ tập trung phân tích, đánh giá 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng. Từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng. 

+ Phạm vi về không gian: Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - 

Chi nhánh Đà Nẵng. 

+ Phạm vi về thời gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu 

thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng từ năm 2014 đến năm 2016. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng tổng hợp một số phương pháp nghiên cứu, 

trong đó chủ yếu là phương pháp thu thập, tổng quan tài liệu, phương 

pháp phân tích, tổng hợp, các phương pháp tính toán để phân tích và 

đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng.  

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 

phụ lục, đề tài được chia làm các chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của ngân hàng 

thương mại 
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Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng. 

Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

6.1. Các bài báo khoa học có liên quan đến hoạt động cho vay 

tiêu dùng 

- Bài viết “Bàn về hoạt động cho vay tiêu dùng” của tác giả 

Khánh Ly, Tạp chí Ngân hàng số 01, năm 2016.  

- Bài viết “Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại 

Việt Nam” của tác giả Trần Thị Thanh Tâm, Tạp chí tài chính kỳ 2, 

tháng 02 năm 2016.  

- Bài viết “Vay tiêu dùng, khách hàng là người quyết định” của 

tác giả Trần Ngọc, Tạp chí Ngân hàng số 21, năm 2015.  

- Bài viết “Cho vay tiêu dùng: Xu hướng tất yếu của các ngân  

hàng thương mại” của tác giả Nguyễn Thị Minh, Tạp chí Tài chính 

kỳ 1, tháng 7 /2015.  

- Bài viết “Bàn về giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng” 

của tác giả Nguyễn Quang Hiện, Tạp chí Tài chính số 12, năm 2015.  

- Bài viết “Lãi suất cho vay tiêu dùng Việt Nam dưới góc độ 

thanh tra, giám sát ngân hàng” của tác giả Ngô Thị Xuân Hồng, Tạp chí 

ngân hàng số 18, năm 2015.  

Từ năm 2015 - 2016, trên các tạp chí như Phát triển kinh tế, 

Kinh tế phát triển, Khoa học và công nghệ, Khoa học kinh tế, 

Khoa học thương mại, Công nghệ ngân hàng, Khoa học và đào tạo 

ngân hàng không có bài viết nào liên quan đến hoạt động cho vay 

tiêu dùng. 
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6.2. Các luận văn thạc sỹ được công bố tại Trường Đại học 

Kinh tế có liên quan đến đề tài nghiên cứu 

- Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Đăk Nông” 

của tác giả Nguyễn Quang Tú (2016).  

- Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk” 

của tác giả Lê Thị Thúy Loan (2016). 

- Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đăk Nông” của tác giả 

Phạm Văn Hưng (2016). 

- Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Nam Gia Lai” của tác 

giả Huỳnh Quang Hưng (2016). 

- Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn” của 

tác giả Trần Thị Minh Thanh (2015). 

- Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả 

Huỳnh Thị Huyền Trang (2015). 

- Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đăk Lăk” của tác giả 

Nguyễn Thị Chiến (2015). 

- Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Lương Thị 

Nhật Thương (2015).  

- Luận văn “Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định” của tác giả Nguyễn Đức Huy (2015). 
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- Luận văn “Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn 

Thị Khuyên (2014). 

- Luận văn “Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Phú Yên” của tác giả Bùi Văn 

Hoàng (2014). 

- Luận văn “Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả 

Lê Vĩnh Thạch (2014). 

- Luận văn “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Quân đội - Chi nhánh Đăk Lăk” của tác giả Võ Thanh Hòa (2014). 

- Luận văn “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk” của tác giả 

Nguyễn Thị Thu Ngân (2014). 

- Luận văn “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông 

Á - Chi nhánh Quảng Ngãi” của tác giả Huỳnh Võ Quỳnh Anh (2014). 

 - Luận văn “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Đông Á - Chi nhánh Huế” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Diệu (2014). 

- Luận văn “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT - Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn” của tác giả Trần 

Thị Thu Tâm (2014). 

- Luận văn “Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Lê Thị Thu Thủy 

(2014). 

- Luận văn “Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014). 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển cho vay tiêu dùng 

1.1.2. Khái niệm về cho vay tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho các 

nhu cầu chi tiêu như: mua sắm, sửa chữa nhà cửa, đồ dùng gia đình, 

phương tiện đi lại, … và các nhu cầu chi tiêu cho y tế, giáo dục, du 

lịch cho cá nhân và hộ gia đình. 

1.1.3. Đối tượng của cho vay tiêu dùng 

Phân loại đối tượng theo thu nhập  

Phân loại đối tượng theo tình trạng công tác hay lao động 

1.1.4. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 

a. Đặc điểm về khách hàng  

b. Đặc điểm về quy mô 

c. Đặc điểm về lãi suất 

1.1.5. Vai trò của cho vay tiêu dùng 

a. Đối với người tiêu dùng 

b. Đối với nhà sản xuất 

c. Đối với ngân hàng thương mại 

d. Đối với nền kinh tế - xã hội 

1.1.6. Phân loại cho vay tiêu dùng 

a. Căn cứ vào mục đích vay 

- Cho vay tiêu dùng cư trú:  

- Cho vay tiêu dùng phi cư trú:  
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b. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 

- Cho vay tiêu dùng trả góp 

- Cho vay tiêu dùng phi trả góp 

- Cho vay tiêu dùng tuần hoàn 

c. Căn cứ vào hình thức cho vay 

- Cho vay tiêu dùng gián tiếp 

- Cho vay tiêu dùng trực tiếp 

1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO 

VAY TIÊU DÙNG  

1.2.1. Nhóm các nhân tố khách quan 

a. Môi trường pháp lý 

b. Môi trường kinh tế - chính trị 

c. Môi trường văn hóa - xã hội   

d. Môi trường cạnh tranh 

1.2.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 

a. Chính sách tín dụng và quy mô vốn 

b. Quy trình cho vay của ngân hàng  

c. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ 

d. Hệ thống công nghệ ngân hàng  

e. Năng lực quản trị tín dụng của ngân hàng 

f. Chất lượng và tính đa dạng của các sản phẩm cho vay 

g. Hoạt động maketting của ngân hàng  

1.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Mục đích của việc phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng của ngân hàng thương mại 

Đánh giá được thực trạng cho vay tiêu dùng tại đơn vị mình, 
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thấy rõ những diễn biến, xu hướng, kết quả đạt được so với kế 

hoạch đề ra, cũng như so với các năm kinh doanh trước. Từ đó xác 

định được các mặt tích cực, những tồn tại trong hoạt động cho vay 

tiêu dùng, cũng như những nguyên nhân hạn chế để tìm ra biện 

pháp khắc phục.  

Từ kết quả phân tích, đề xuất các khuyến nghị nhằm giúp cho 

các TCTD khắc phục được hạn chế, hoàn thiện hoạt động cho vay 

tiêu dùng trong thời gian sắp đến.  

1.3.2. Nội dung và tiêu chí của phân tích hoạt động cho vay 

tiêu dùng của ngân hàng thương mại 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tập trung vào các nội 

dung và tiêu chí chủ yếu sau: 

a. Phân tích bối cảnh hoạt động  

Phân tích bối cảnh bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động cho 

vay tiêu dùng của ngân hàng. 

Phân tích bối cảnh bên trong của ngân hàng. 

b. Phân tích mô hình tổ chức quản lý hoạt động cho vay 

tiêu dùng 

Nội dung phân tích tập trung vào tổ chức bộ máy và tổ chức 

quy trình cho vay tiêu dùng. 

c. Phân tích về các hoạt động ngân hàng đã thực hiện nhằm 

đạt các mục tiêu của hoạt động cho vay tiêu dùng 

Nội dung phân tích tập trung vào các hoạt động sau: Phát triển 

khách hàng vay vốn tiêu dùng; Tăng năng lực cạnh tranh và giành thị 

phần trong cho vay tiêu dùng trên địa bàn; Kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay tiêu dùng; Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng. 

d. Phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng 

Phân tích về quy mô cho vay tiêu dùng 
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Phân tích thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng 

trên thị trường 

Phân tích về cơ cấu cho vay tiêu dùng 

Phân tích kết quả tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay 

tiêu dùng 

Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

Phân tích kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

1.3.3. Phương pháp phân tích 

Đối với các nội dung phân tích về kết quả tình hình cho vay 

tiêu dùng, phương pháp sử dụng chủ yếu là dựa trên các dữ liệu thứ 

cấp từ các báo cáo của ngân hàng, vận dụng các phương pháp phân 

tích thống kê cơ bản: số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân, phân 

tích biến động, so sánh với kế hoạch, ... 

Đối với các nội dung khác, phương pháp phân tích chủ yếu là 

dựa trên các tài liệu, dữ liệu đã được công bố vận dụng các phương 

pháp so sánh, đối chiếu, phân tích logic, khái quát hóa... để rút ra các 

nhận định cần thiết. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

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

TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của MB Đà Nẵng 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 

TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2014 - 2016 

a. Hoạt động cho vay 

Dư nợ có bước tăng trưởng qua các năm, năm 2015 đạt 2.259.873 

triệu đồng, chiếm 3,04% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 320.940 triệu 

đồng, tương ứng 16,55% so với năm 2014. Dư nợ năm 2016 đạt 

3.367.324 triệu đồng, chiếm 3,56% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn, 

tăng 1.107.451 triệu đồng, tương ứng 49,01% so với năm 2015.  

b. Hoạt động huy động vốn  

Năm 2014, nguồn vốn huy động của MB Đà Nẵng đạt 

2.667.888 triệu đồng. Năm 2015, đạt 2.401.069 triệu đồng, giảm 

266.819 triệu đồng, tương ứng 10% so với năm trước. Đến cuối năm 

2016, nguồn vốn huy động của MB Đà Nẵng đạt 2.443.857 triệu 

đồng, chiếm 2,49% tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn; tăng 1,78 

% so với năm 2015 và giảm 8,4% so với năm 2014.  

c. Kết quả kinh doanh 

Tổng thu năm 2015 đạt 334.814 triệu đồng, giảm 27.805 triệu 



11 

đồng so với năm 2014. Tổng thu năm 2016 đạt 488.886 triệu đồng, 

tăng 154.072 so với năm 2015.  

Năm 2015, tổng chi của Chi nhánh là 287.372 triệu đồng, giảm 

9,47% so với năm 2014. Năm 2016, tổng chi thực hiện là 429.293 

triệu đồng, tăng 49,39% so với năm 2015.  

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đều tăng trưởng qua các 

năm. Mức lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng từ 32.545 triệu 

đồng trong năm 2014, lên 34.158 triệu đồng năm 2015 và 42.907 

triệu đồng năm 2016. Mức tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế năm 

2016 so với năm 2015 là 25,61%, tăng gấp 05 lần mức tăng trưởng 

của năm 2015 so với năm 2014.  

2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Bối cảnh của hoạt động CVTD của MB Đà nẵng 

trong thời gian qua 

a. Bối cảnh bên ngoài 

b. Bối cảnh bên trong 

2.2.2. Các quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng 

a. Quy trình cho vay và tổ chức thực hiện 

Quy trình cho vay được tiến hành theo 03 bước chính sau đây: 

- Bước 1: Tiếp nhận, thẩm định và xét duyệt khoản vay. 

- Bước 2: Thực hiện cho vay và giải ngân 

- Bước 3: Phòng khách hàng cá nhân quản lý khoản vay và thu 

hồi nợ 

b. Cơ sở pháp lý 

* Tài liệu bên ngoài: 

* Tài liệu nội bộ: 
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c. Điều kiện vay vốn 

2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Mục tiêu của hoạt động CVTD trong 03 năm 2014 - 2016 

b. Về quy mô cho vay tiêu dùng 

Năm 2015, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 775.248 triệu đồng, 

tăng 36,03% so với năm 2014, năm 2016 đạt 901.307 triệu đồng, 

tăng 16,26% so với năm 2015. Tỷ trọng của dư nợ cho vay tiêu dùng 

trên tổng dư nợ cho vay năm 2016 giảm so với năm 2015 và chỉ 

chiếm 26,77%. 

Số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng tăng 

đều qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng 

vay tiêu dùng năm 2016 so với năm 2015 thấp hơn tốc độ tăng trưởng 

của năm 2015 so với năm 2014. 

Dư nợ bình quân/khách hàng cho vay tiêu dùng năm 2015 là 

500 triệu đồng/khách hàng, tăng 43 triệu đồng, tương ứng 9,3% so 

với năm 2014. Dư nợ bình quân/khách hàng cho vay tiêu dùng năm 

2016 là 494 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng, tương ứng 1,13% so với 

năm 2015. 

c. Thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng 

Thị phần cho vay tiêu dùng của MB Đà Nẵng tuy đã đạt kế 

hoạch đề ra nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong hệ thống ngân hàng 

thành phố, cụ thể năm 2014 chiếm 4,99%, năm 2015 chiếm 4,97%, 

năm 2016 chiếm 4,49%.  

d. Cơ cấu cho vay tiêu dùng 

* Phân theo sản phẩm cho vay: 

Theo cơ cấu các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng 

thì các sản phẩm như cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở; cho vay xây 
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dựng, sửa chữa nhà để ở và cho vay mua ô tô chiếm ưu thế trong hoạt 

động cho vay tiêu dùng qua các năm. Các sản phẩm như cho vay tiêu 

dùng có tài sản đảm bảo, cho vay thấu chi, cho vay đảm bảo bằng 

lương và ngoài lương MB, cho vay cầm cố GTCG chiếm tỷ trọng thấp. 

* Phân theo kỳ hạn 

Dư nợ cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng chủ yếu tập trung ở 

trung, dài hạn, cụ thể: Năm 2014, cho vay tiêu dùng trung, dài hạn là 

529.324 triệu đồng, chiếm 92,88% dư nợ cho vay tiêu dùng; năm 

2015 là 745.483 triệu đồng, chiếm 96,16% và năm 2016 đạt 854.885 

triệu đồng, chiếm 94,85% dư nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh.  

* Phân theo hình thức bảo đảm 

Dư nợ cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm tăng dần qua 

các năm, cụ thể: năm 2016 đạt 50.792 triệu đồng, tăng 11.453 triệu 

đồng so với năm 2015 và tăng 18.236 triệu đồng so với năm 2014. 

Dư nợ cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ khá 

cao, năm 2014 đạt 537.343 triệu đồng, chiếm 94,29%; năm 2015 đạt 

735.909 triệu đồng, chiếm 94,93% và năm 2016 đạt 850.515 triệu 

đồng, chiếm 94,36% dư nợ cho vay tiêu dùng.  

e. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng 

Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2014 đạt 57.604 triệu 

đồng; năm 2015 đạt 70.819 triệu đồng, tăng 13.215 triệu đồng, tương 

ứng tăng 22,94% so với năm 2014; năm 2016 đạt 87.348 triệu đồng, 

tăng 16.529 triệu đồng, tương ứng tăng 23,34% so với năm 2015. 

f. Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

Theo kết quả đánh giá trên, ta thấy đa số khách hàng hài lòng 

với các giao dịch về sản phẩm tín dụng tiêu dùng của MB Đà Nẵng, 

một số khác còn chưa hài lòng về thái độ nhân viên, cách giải đáp 

thắc mắc, thao tác xử lý và các sản phẩm dịch vụ đi kèm.  
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g. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 

tiêu dùng 

Năm 2014, nợ xấu CVTD là 6.440 triệu đồng, chiếm 1,13% dư 

nợ cho vay tiêu dùng và giảm dần qua các năm; đến năm 2016, nợ 

xấu CVTD là 4.597 triệu đồng, chiếm 0,51% dư nợ CVTD. Tỷ lệ nợ 

xấu/dư nợ CVTD trong 03 năm 2014 -2016 nằm trong giới hạn cho 

phép của MB.  

Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể giảm dần qua các năm, 

thể hiện chất lượng dư nợ tín dụng tiêu dùng của ngân hàng có chất 

lượng ngày càng tốt hơn.  

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU 

DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG TỪ NĂM 2014 - 2016 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Công tác quản trị điều hành có bước cải tiến tích cực. 

Quy mô và chất lượng cho vay tiêu dùng ngày càng gia tăng và 

đạt kế hoạch đặt ra 

Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng đã được 

tuân thủ chặt chẽ theo quy trình  

Danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng đáp ứng tương đối nhu 

cầu vay vốn của cá nhân và hộ gia đình.  

Quy trình cho vay từng bước được cải thiện, chuẩn hóa và 

được đưa vào thực hiện có hiệu quả.  

2.3.2. Một số hạn chế cần khắc phục 

Tỷ trọng của dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay 

năm 2016 giảm so với năm 2015  

Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay vốn tiêu dùng 

năm 2016 so với năm 2015 giảm so với tốc độ tăng trưởng của năm 



15 

2015 so với năm 2014. 

 Dư nợ bình quân/khách hàng năm 2016 giảm 1,13% so với 

năm 2015.  

Tỷ trọng của dư nợ cho vay tiêu dùng của MB Đà Nẵng/ tổng 

dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa bàn giảm dần từ năm 2014 đến năm 

2016.  

Các sản phẩm dịch vụ mà MB đang triển khai tại Chi nhánh 

Đà Nẵng chưa tạo được sự khác biệt, mới lạ. 

Chất lượng dịch vụ vẫn còn một vài mặt chưa được khách 

hàng hoàn toàn hài lòng . 

Mức lãi suất cho vay tiêu dùng còn cao, hạn mức cho vay tiêu 

dùng, kỳ hạn trả nợ chưa mang yếu tố cạnh tranh.  

Mạng lưới hoạt động còn hạn chế, số lượng phòng giao dịch 

còn ít. 

Đội ngũ nhân sự thực hiện công tác cho vay tiêu dùng của chi 

nhánh còn ít, chưa thật sự năng động và chuyên nghiệp, thiếu tính 

chủ động. 

MB Đà Nẵng chưa đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá 

thương hiệu cũng như tiếp thị về các sản phẩm cho vay tiêu dùng, các 

dịch vụ mới có tiện ích đi kèm. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Trong năm 2016, kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, 

hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhiều doanh 

nghiệp thua lỗ, phá sản, thu nhập của người dân giảm làm ảnh hưởng 

đến nhu cầu tiêu dùng. 

Các cơ quan quản lý nhà nước chưa đánh giá đúng và đảm bảo 

đầy đủ những yêu cầu đối với môi trường pháp lý, điều kiện hoạt 

động…  
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MB Đà Nẵng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong 

việc kinh doanh sản phẩm dịch vụ ngân hàng, trong đó có hoạt động 

cho vay tiêu dùng. 

Sự tham gia của 23 chi nhánh TCTD trên địa bàn thành phố 

(không có MB Đà Nẵng) trong việc cho vay hỗ trợ nhà ở với mức lãi 

suất ưu đãi theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.  

Ngân hàng Quân Đội chưa thật sự quyết tâm chuyển hướng 

một cách tích cực từ một ngân hàng cung cấp chủ yếu các dịch vụ 

truyền thống sang một ngân hàng cung cấp toàn diện các dịch vụ, đặc 

biệt là dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ ngân hàng hiện đại.  

Hệ thống công nghệ hiện tại của MB chưa thật sự hoà mạng, 

kết nối với các thiết bị giao dịch tự động và hệ thống thông tin công 

cộng nên đã mang lại những khó khăn trong việc hoạt động kinh 

doanh của mình. 

Số lượng điểm giao địch của MB Đà Nẵng còn hạn chế hơn.  

Cơ quan nghiên cứu phát triển của Hội sở MB chưa nghiên 

cứu, phát triển được các sản phẩm tín dụng tiêu dùng mới so với các 

TCTD khác. Bên cạnh đó, MB chỉ tập trung vào các sản phẩm cho 

vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, chưa chú trọng vào các sản phẩm 

cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo  

Tại Chi nhánh Đà Nẵng, cũng chưa tổ chức nghiên cứu thông 

tin về thị trường tiêu dùng nói chung và của thành phố nói riêng.  

Nhân sự thực hiện công tác cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng 

có trình độ cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa được đào 

tạo bài bản về các kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng và các 

kỹ năng mềm khác.  

Thu nhập cán bộ nhân viên của Chi nhánh chưa cao và còn 

mang tính bình quân. Chính sách thi đua khen thưởng chưa đề cao 
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tính sáng tạo mà còn chú trọng về công tác hoàn thành kế hoạch 

nhiều hơn. Chế độ khuyến khích đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc 

công tác phát triển cho vay tiêu dùng chưa thoả đáng. 

Chi nhánh thiếu quan tâm đến vấn đề tiếp thị, truyền thông. 

Đồng thời, từ việc quan tâm đến kế hoạch mà các Chi nhánh luôn chú 

trọng đến việc tập trung tiếp thị các doanh nghiệp lớn mà không xem 

xét đến yếu tố phát triển khách hàng là cá nhân, trong đó có hoạt 

động cho vay tiêu dùng là tiềm năng phát triển lâu dài của đơn vị. 

Chi nhánh chưa thực hiện hoạt động tiếp thị, truyền thông một 

cách chuyên nghiệp và bài bản.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO 

 VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ  

3.1.1. Định hướng hoạt động của MB Đà Nẵng trong thời 

gian đến 

3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng của MB Đà 

Nẵng trong thời gian đến 

Nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà 

nước, đảm bảo hoạt động của chi nhánh luôn được kiểm soát tốt ở 

các chỉ số hoạt động kinh doanh được giao hàng năm. 

Liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ trả 

lương qua tài khoản tại MB Đà Nẵng để giới thiệu các sản phẩm cho 

vay tiêu dùng. 

Nâng cao chất lượng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng. Tiếp tục 

phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đi đôi với nâng cao chất lượng 

tín dụng. 

Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy 

định nội bộ của cho vay tiêu dùng. 

Thường xuyên tổ chức nghiên cứu thị trường, đề xuất Hội sở 

mở rộng mạng lưới. 

Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ 

cán bộ nguồn, đội ngũ bán hàng cho hoạt động tiêu dùng có năng lực, 

sẵn sàng đảm nhiệm các thách thức trong MB; Tạo động lực và sự 

gắn kết của các cán bộ nhân viên; Tăng cường đào tạo nâng cao năng 

lực chuyên môn, các kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ 

cán bộ nhân viên. 
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3.2. CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Quân đội - 

Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Phát triển mạng lưới và quy mô khách hàng 

* Về phát triển mạng lưới, phòng giao dịch: 

MB Đà Nẵng cần tận dụng uy tín về thương hiệu để thâm nhập 

thị trường mới.  

Các phòng giao dịch ngân hàng phải từng bước trở thành các 

cửa hàng bán lẻ mà mục tiêu là bán càng nhiều các sản phẩm cho vay 

tiêu dùng càng tốt.  

Chi nhánh Đà Nẵng nên đề xuất phát triển thêm các phòng 

giao dịch, điểm giao dịch tại các địa bàn trung tâm như Hòa Cường 

Bắc, Hòa Cường Nam, Cẩm Lệ.  

* Về phát triển quy mô khách hàng: 

Xây dựng các chương trình phân khúc khách hàng theo các 

tiêu chí thu nhập và nghề nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu và thực hiện 

chính sách ưu đãi khách hàng với các dịch vụ đi kèm, giới thiệu đến 

các khách hàng tiềm năng các sản phẩm cho vay tiêu dùng.  

Tìm kiếm, liên kết với các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

nhằm tìm kiếm khách hàng.  

b. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng 

nhằm kích cầu vay tiêu dùng 

Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ phi tín dụng với tầm 

nhìn dài hạn, cụ thể các chỉ tiêu tăng trưởng về dịch vụ phi tín dụng 

trong kế hoạch kinh doanh hàng năm. 

Nâng cao vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng.  

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm phi tín dụng như mua - bán 
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ngoại tệ; ủy thác; thẻ; bảo lãnh; ngân hàng điện tử; giao dịch các công 

cụ phái sinh; quản lý tiền mặt; tư vấn và cung cấp thông tin; …  

Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi tín dụng cung cấp trên thị 

trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống. Đồng 

thời, phát triển các dịch vụ mới, tăng tiện ích của các dịch vụ ngân 

hàng, sử dụng linh hoạt công cụ phòng chống rủi ro gắn với đảm bảo 

an toàn trong kinh doanh ngân hàng. 

c. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ 

Tiến hành rà soát các quy trình, hồ sơ thủ tục cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng mới trên cơ sở thực tiễn hoạt động 

giao dịch với khách hàng; đề xuất Hội sở cắt giảm số lượng hồ sơ, 

thành phần hồ sơ, loại bỏ những thông tin không cần thiết trong các 

mẫu tờ khai của khách hàng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; rút ngắn 

thời gian giao dịch nội bộ, giảm thiểu phiền hà cho khách hàng. 

Đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại như Internet 

banking, SMS banking.  

Cần xây dựng chuẩn mực giao tiếp với khách hàng tạo sự 

chuyên nghiệp trong giao dịch với khách hàng. 

Tổ chức tập huấn công tác chăm sóc khách hàng cho cán bộ 

làm công tác ngân hàng,  

Tổ chức nghiên cứu thị trường tiêu dùng của thành phố cũng 

như tổ chức lấy ý kiến của khách hàng về nhu cầu về các sản phẩm 

cho vay tiêu dùng, ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về tín dụng tiêu 

dùng hiện có của Chi nhánh,  

d. Nâng cao chất lượng nhân sự 

Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình tuyển 

dụng, tạo được cơ chế thu hút cá nhân xuất sắc nhằm sàng lọc và giữ 

chân được các ứng viên tốt nhất, phù hợp nhất cho các vị trí.  

Tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ 
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và kỹ năng quản lý, điều hành... Mở rộng hình thức đào tạo trực 

tuyến, xây dựng các nhóm trao đổi, câu lạc bộ trên mạng xã hội, diễn 

đàn khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên. 

Triệt tiêu tình trạng tham nhũng, tiêu cực; tránh các hành vi vì 

lợi ích cá nhân trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại 

cho ngân hàng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Tham mưu, đề xuất Hội sở đổi mới cơ chế thi đua, khen thưởng.  

e. Tăng cường công tác truyền thông, cổ động 

Gắn bó chặt chẽ công tác truyền thông của MB Đà Nẵng với 

các chi nhánh khác trên toàn hệ thống và ngành ngân hàng trên địa 

bàn. Chủ động nghiên cứu, sử dụng các công cụ truyền thông mới. 

Đề xuất Hội sở thành lập bộ phận thực hiện nhiệm vụ truyền thông 

tại Chi nhánh. 

Gia tăng mối quan hệ tốt đẹp của MB Đà Nẵng với các cơ 

quan báo đài trên địa bàn, tăng cường truyền thông thương hiệu. 

3.2.2. Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội 

a. Đa dạng hóa sản phẩm 

Phát triển các kênh phân phối mới, đa dạng hóa các sản phẩm 

cho vay tiêu dùng với mức lãi suất, thời hạn cho vay hợp lý.  

Xây dựng, triển khai các dịch vụ sản phẩm trên các phương 

tiện số mới nhằm tạo ra kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ, môi 

trường cạnh tranh khác biệt so với hệ thống ngân hàng thương mại 

truyền thống.  

b. Nâng cao năng lực cạnh tranh 

Thay đổi phương pháp điều hành kinh doanh hướng tới hiệu 

quả từng khách hàng. Tăng năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo 

cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng vay vốn tiêu dùng. 

Rà soát, đổi mới quy trình cho vay tiêu dùng. 

MB cần đưa ra biểu phí dịch vụ hoàn chỉnh và có sức cạnh 
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tranh với các TCTD khác.  

Áp dụng linh hoạt hình thức bảo đảm tiền vay cho từng nhóm 

khách hàng vay vốn tiêu dùng dựa trên cơ sở xếp hạng tín dụng. 

c. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ hơn nữa 

nhằm phát hiện, phòng ngừa và chấn chỉnh những sai sót, lành mạnh 

hóa hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng.  

d. Là đầu mối để mở rộng cho vay tiêu dùng 

MB cần tăng cường là đầu mối đăng ký tham gia các chương 

trình cho vay nhà ở, tiêu dùng khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu; tăng 

cường hợp tác với các cơ quan, đơn vị có tiềm năng để mở rộng cho 

vay tiêu dùng bằng hình thức xác nhận thu nhập và cam kết trích thu 

nhập hàng tháng của người lao động trả nợ cho ngân hàng. 

e. Tăng cường công tác quản lý nhân sự  

- Tăng cường hỗ trợ Chi nhánh trong công tác đào tạo đội ngũ 

cán bộ tín dụng nói chung và cán bộ tín dụng tiêu dùng nói riêng. 

- Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý sử dụng 

nhân lực có hiệu quả, đánh giá nhân viên.  

- Tạo động lực và khuyến khích các Chi nhánh tăng trưởng 

hoạt động tín dụng bán lẻ, trong đó có cho vay tiêu dùng thông qua 

các cơ chế khen thưởng,  

- Thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi thảo luận về hoạt 

động cho vay tiêu dùng giữa Hội sở chính và chi nhánh, giữa các chi 

nhánh thành viên dưới nhiều hình thức để trao đổi kinh nghiệm và 

học hỏi lẫn nhau. 

f. Đầu tư, đổi mới công nghệ 

Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng để tạo ra nhiều sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông 

tin, tăng cường tính bảo mật và giảm được việc làm thủ công cho đội 
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ngũ cán bộ.  

Ngoài ra, MB cần hỗ trợ về vốn để chi nhánh Đà Nẵng có thể 

mở rộng mạng lưới hoạt động và các kênh phân phối sản phẩm dịch 

vụ bán lẻ. 

3.2.3. Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và CN 

NHNN TP Đà Nẵng 

a. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

b. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

 

Xu hướng ngày nay cho thấy, ngân hàng nào nắm bắt được cơ 

hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, trong đó có 

hoạt động cho vay tiêu dùng, ngân hàng đó sẽ khẳng định vị thế và 

bứt phá trong hoạt động kinh doanh ngân hàng đầy cạnh tranh khốc 

liệt bởi với hơn 90 triệu dân, trong đó phần lớn là dân số trẻ, Việt 

Nam được xem là một trong những quốc gia có ngành tài chính tiêu 

dùng giàu tiềm năng và nhiều cơ hội phát triển. 

Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng đã và đang tập trung mở rộng, phát triển các sản phẩm, dịch 

vụ cho vay tiêu dùng nhằm không chỉ đem lại lợi ích cho từng cá nhân 

mà còn mang lại những tác động tích cực cho toàn xã hội. Nhận thức 

được ý nghĩa đó, luận văn đã đi sâu vào phân tích hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại MB Đà Nẵng từ năm 2014 đến 2016, đồng thời đưa ra 

những khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động tín dụng này tại đơn vị. 

Với mong muốn đưa ra ý kiến thiết thực góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng nhưng do thời 

gian, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác của bản thân còn hạn 

chế, do đó đề tài không khỏi thiếu sót về mặt phân tích và đề xuất 

giải pháp. Vì vậy, kính mong nhận được sự góp ý chỉnh sửa của 

Thầy, Cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn.  

Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lâm Chí 

Dũng và Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng đã giúp 

đỡ tôi hoàn thành luận văn này./. 

 

 

 




