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Lời nói đầu 

 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã vạch ra đường lối đổi mới cho 

nền kinh tế nước ta, chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền 

kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đây thực sự là một bước ngoặc 

có tính quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Chế độ tự chủ về tài chính được 

xác lập, mỗi doanh nghiệp là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, và chịu trách nhiệm 

về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Cùng với sự đổi mới của đất nước, ngành 

Ngân hàng cũng phải tự hoàn thiện mình, đổi mới toàn diện cả về cơ cấu tổ chức cũng 

như phương thức hoạt động, cơ chế nghiệp vụ để xứng đáng là người dẫn đường trong 

nền kinh tế thị trường 

 Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt có vai trò quan trọng và cần thiết cho 

nền kinh tế đó là trung gian tài chính quan trọng nhất để tích tụ và tập trung vốn đáp 

ứng cho công cuộc CNH- HĐH đất nước. Vói phương châm đổi mới toàn diện, triệt để 

và sâu sắc nên đã đòi hỏi Ngân hàng phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt 

động của mình với mực đích là hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

Trong nền kinh tế thị trường, đối với mọi doanh nghiệp lợi nhuận chính là chỉ 

tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh  trên tất cả các phương 

diện. Chính vì vậy đánh giá kết quả kinh doanh là một hoạt động tất yếu, một yêu cầu 

quan trọng đối với các nhà quản trị kinh doanh Ngân hàng, để Ngân hàng có thể tồn tại 

và phát triển trong cạnh tranh. 

 Muốn xác định đầy đủ hiệu quả kinh doanh phải tính toán, phân tích mọi khoản 

thu nhập, chi phí phát sinh trong qúa trình hoạt động, nhằm phát hiện các “mảnh đất 

màu mỡ” có khả năng mang lại lợi nhuận  cao, hạn chế những khoản chi phí bất hợp lý 

và thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế. Đồng thời thấy được những nguyên nhân tồn 

tại, những tác động tích cực và tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, từ đó có những biện 

pháp khắc phục và hướng đi đúng đắn. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích, quản lý các khoản thu nhập, 

chi phí đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng, qua thời gian thực tập tại NHNo & 

PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy 



  
 

  

cô giáo Khoa Kế toán - Kiểm toán Ngân hàng - Học viện Ngân hàng và đồng nghiệp 

của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Kế 

toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp”. 

  

 

 

 

 

 

Chương I: 

 Ngân Hàng Thương Mại và hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại trong 

nền kinh tế thị trường 

I. Khái quát về ngân hàng. 

1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng.  

  Nghề kinh doanh tiền tệ ra đời tiền thân của ngân hàng ra đời gắn liền với quan 

hệ thương mại. Khi có sự giao lưu hàng hoá giữa các vùng các quốc gia với các loại 

tiền khác nhau đã gây việc khó khăn trở ngại cho việc mua bán thanh toán và đặc biệt 

phức tạp trong việc chuyển đổi bảo quản tiền tệ. Vì thế đã thúc đẩy sự ra đời của 

những tổ chức chuyên  nghề kinh doanh tiền tệ để đảm nhận những chức năng riêng 

biệt do lưu thông tiền tệ đòi hỏi. 

  Nghiệp vụ đầu tiên của các tổ chức kinh doanh tiền tệ là thực hiện việc đổi tiền 

giữa các vùng, giữa các nước để phục vụ cho quan hệ giao lưu hàng hóa. Đổi các loại 

tiền khác nhau ra vàng bạc nén và ngược lại theo yêu cầu của sự phát triển các quan hệ 

tiền tệ hàng hoá. Nghiệp vụ đổi tiền đã kéo theo các nghiệp vụ khác mà trước hết là 

tiền gửi, nhận bảo quả vàng bạc đã tạo ra những chuyển biến về chất trong hoạt động 

của các tổ chức kinh doanh tiền tệ. Việc nhận tiền gửi bảo quản vàng bạc ngày càng 

phát triển đã tạo điều kiện cho phép các tổ chức kinh doanh tiền tệ phát hành những 

chứng phiếu (giấy nhận nợ) làm phương tiện thanh toán thay cho tiền. Lúc đầu các 



  
 

  

giấy nhận nợ chỉ là các biên lai xác nhận quyền sở hữu số tiền-vàng đã gửi để làm căn 

cứ cho việc nhận lại số tiền vàng đó, tiến tới phát hành các loại chứng phiếu đảm bảo 

cho khách hàng có thể sử dụng nó trong việc mua bán thanh toán thay cho việc rút tiền 

vàng đã gửi. Khi cần người có chứng phiếu sẽ đem nó đến nơi phát ra để rút lại tiền 

vàng. Nghiệp vụ nhận tiền gửi phát triển cùng với việc sử dụng rộng rãi các loại chứng 

phiếu thanh toán thay cho tổ chức mà nghiệp vụ ban đầu chỉ làm  dịch vụ chuyển đổi 

tiền. Số tiền dự trữ đã được cho vay để sinh lời. Đây là một sự kiện quan trọng trong 

việc chuyển những tổ chức hoạt động dịch vụ thuần tuý thành những tổ chức ngân 

hàng chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng. 

 Cùng với quá trình phát triển của sản xuất lưu thông hàng hoá hệ thống ngân 

hàng ngày càng phát triển và hoàn thiện. Quá trình phát triển và phân hoá trong hệ 

thống ngân hàng đã diễn ra các giai đoạn lịch sử để tiến tới một hệ thống ngân hàng 

với đầy đủ các nội dung như hiện nay. 

 * Thời kỳ đầu tư thế kỷ 15 tới thế kỷ 18 các ngân hàng có hai đặc trưng: 

 - Các ngân hàng hoạt động độc lập chưa tạo thành một hệ thống, không chựu sự 

ràng buộc phụ thuộc lẫn nhau. 

- Mỗi ngân hàng đều có những chức năng hoạt động như nhau bao gồm nhận 

trung gian, triết khấu và cho vay, phát hành kỳ phiếu ngân hàng, thực hiện các dịch vụ 

tiền tệ như đổi tiền, chuyển tiền, thanh toán.. 

 * Thời kỳ thứ 2 từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20: Đến đầu thế kỷ 18 lưu thông 

hàng hoá được mở rộng về phạm vi, về quy mô trong khi nhiều ngân hàng phát hành 

với nhiều loại giấy bạc ngân hàng khác nhau đã cản trở quá trình giao lưu hàng hoá nói 

riêng và quá trình phát triển kinh tế nói chung. Vì vậy nhà nước đã can thiệp vào lĩnh 

vực hoạt động ngân hàng bằng các đạo luật để hạn chế số lượng các ngân hàng được 

phép phát hành. Thời kỳ này hệ thống ngân hàng được chia làm hai loại: 

 - Các ngân hàng không được phép phát hành tiền là các ngân hàng trung gian 



  
 

  

trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại. 

 - Các ngân hàng được phép phát hành tiền tệ là các ngân hàng phát hành. 

 * Thời kỳ thứ 3: Từ đầu thế kỷ 20 đến nay: Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, phần 

lớn các nước đã thực hiện cơ chế một ngân hàng độc quyền phát hành nhưng các ngân 

hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu tư nhân. Điều này không cho phép ngân hàng can 

thiệp một cách thường xuyênvào các hoạt động kinh tế thông qua tác động của tiền tệ. 

Khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 đã buộc chính phủ các nước tăng cường hơn nữa 

sự can thiệp của ngân hàng vào các lĩnh vực kinh tế. Ngoài việc điều tiết kinh tế thông 

qua hệ thống luật pháp, chính sách thuế, nhà nước thấy cần thiết phải nắm lấy phương 

tiện cơ bản của kinh tế thị trường tiền tệ để góp phần giải quyết tình trạng bất ổn trong 

nền kinh tế. Muốn vậy khâu cơ bản là phải nắm lấy ngân hàng phát hành để qua đó 

điều tiết kinh tế vĩ mô. Do vậy sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933 một số nước đã tiến 

hành quốc hữu hoá ngân hàng, một số khác tuy ngân hàng không hoàn toàn thuộc sở 

hữu nhà nước nhưng hoạt động vẫn mang tính nhà nước vì cơ quan quản lý cao nhất 

của ngân hàng là do nhà nước bổ nhiệm. 

 Đến đây hệ thống ngân hàng phân thành hai cấp độ rõ rệt ngân hàng trung ương 

và ngân hàng kinh doanh (hay gọi là ngân hàng thương mại). 

2. Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 

Ngân hàng quốc gia Việt nam (hay là ngân hàng nhà nước) được thành lập ngày 6 

tháng5 năm 1951. Quá trình phát triển của ngân hàng Việt Nam gắn liền với các giai 

đoạn phát triển của đất nước. Tuy nhiên, xét về hình thức quản lý kinh tế, quá trình này 

có thể chia thành hai giai đoạn đó là  : Giai đoạn ngân hàng hoạt động theo cơ chế kế 

hoạch hoá tập trung và giai đoạn ngân hàng hoạt động theo cơ chế thị trường. 

2.1. Giai đoạn hệ thống ngân hàng hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập 

trung(1951-1988). 

 Vào giai đoạn này hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức theo hệ thống ngân 

hàng một cấp ra đời và tồn tại gắn liền với cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung. 



  
 

  

 Ngân hàng quốc gia Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong lĩnh 

vực tiền tệ - tín dụng ở nước ta, lần đầu tiên chính thể dân chủ mới ở ta đã có một ngân 

hàng mang đầy đủ tính độc lập, tự chủ của dân tộc và xây dựng trên quan điểm một 

ngân hàng quốc gia duy nhất, to lớn hoạt động bao quát trong phạm vi cả nước, vừa 

quản lý vừa kinh doanh theo nguyên tắc tập trung thống nhất. 

 Gắn liền với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh cách mạng của 

đất nước. Ngân hàng quốc gia Việt Nam( Đầu 1960 được đổi tên thành ngân hàng nhà 

nước Việt Nam ) đã từng bước phát triển trưởng thành cả về hệ thống tổ chức cũng như 

chức năng hoạt động. Sau 1977, bên cạnh bộ máy tổ chức ngân hàng nhà nước là bộ 

máy tổ chức các ngân hàng chuyên nghiệp nằm trong tổ chức ngân hàng nhà nước 

thống nhất. Các ngân hàng chuyên nghiệp này chỉ có bộ máy ở trung ương mà không 

có các tổ chức cơ sở, do đó hoạt động của chúng mang tính chất nhà nước là một chức 

năng của ngân hàng nhà nước. 

  Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI - 1986 đã vạch ra đường lối phát triển cho 

nền kinh tế Việt Nam, chuyền từ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp 

sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Mô hình tổ chức ngân 

hàng một cấp đã không còn phù hợp, đòi hỏi nghành ngân hàng phải có sự đổi mới cơ 

bản toàn diện về tổ chức bộ máy cũng như cơ chế hoạt động ngân hàng. 

2.2.Giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường.  

 Từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI, cả nước bước vào thời kỳ đổi mới cơ 

bản về tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của ngân hàng là một khâu quan trọng. 

 Sau khi thực hiện thí điểm việc đổi mới hoạt động kinh doanh ngân hàng ở một 

số chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố. Ngày 26/3/88 Hội đồng bộ 

trưởng(nay là chính phủ) đã ban hành nghị định 53/HĐBT có ý nghĩa cách mạng trong 

lịch sử xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng ở nước ta. 

 Triển khai Nghị định này ngân hàng nhà nước đã tổ chức lại, hình thành hệ 

thống ngân hàng hai cấp tách bạch rõ chức năng quản lý tiền tệ, tín dụng ngân hàng. 



  
 

  

Các ngân hàng thương mại là các tổ chức kinh tế trực thuộc ngân hàng nhà nước hoạt 

động kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng trực tiếp đối với nền kinh tế 

quốc doanh. 

 Pháp lệnh “ngân hàng nhà nước” và pháp lệnh “ngân hàng, hợp tác xã và công 

ty tài chính. ngày 24/05/90 là cơ sở pháp lý nhằm tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện 

hệ thống ngân hàng đưa hệ thống ngân hàng hoạt động theo kỷ cương luật pháp, bảo 

đảm cho hệ thống ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của nó. Thực hiện hai 

pháp lệnh này hệ thống ngân hàng tiếp tục được xắp xếp, tách bạch rõ giữa quản lý vĩ 

mô và kinh doanh tác nghiệp(các ngân hàng chuyên doanh được tách ra khỏi hệ thống 

tổ chức ngân hàng nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập, tự 

chủ về tài chính, ngân hàng nhà nước là cơ quan của chính phủ có chức năng quản lý 

nhà nước về tiền tệ tín dụng ngân hàng trông cả nước, nhằm ổn định giá trị đồng tiền 

thực hiện các chức năng vai trò của ngân hàng trung ương), với nhiều loại mô hình, 

nhiều thành phần sở hưũ và kinh doanh đa dạng. 

 Tháng 12/1997 luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và luật các tổ chức tín dụng 

được quốc hội thông qua đã tạo ra chuẩn mực mới về pháp lý cho các hoạt động ngân 

hàng ở Việt Nam, góp phần đảm bảo tính đồng bộ của cơ chế tài chính - tiền tệ quốc 

gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập của hệ thống tài 

chính - tiền tệ quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập 

của hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế và khu vực. 

3.Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 

3.1.Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường . 

 Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế trong đó giải quyết mối quan hệ cung 

cầu thông qua việc mua bán và bị chi phối bởi một số công cụ điều tiết. kinh tế thị 

trường là một nền kinh tế mà sự phân phối và trao đổi sản phẩm đều được thực hiện 

trên thị trường bằng phương thức mua bán thoả thuận giữa các bên. Đồng thời thông 

qua thị trường mà các ngân hàng kinh doanh có thể biết được nhu cầu của khách hàng 

để quyết định kinh doanh mặt hàng nào, chất lượng giá cả ra sao. 



  
 

  

 Trong nền kinh tế thị trường ngân hàng thương mại đóng vai trò vô cùng quan 

trọng, nó được coi là hệ thống thần kinh của nền kinh tế. Bởi ngân hàng thương mại là 

một loại hình doanh nghiệp đặc biệt mà đối tượng kinh doanh là tiền tệ trong đó hoạt 

động tín dụng là đặc trưng chủ yếu được thực hiện bằng cách thu hút vốn tiền tệ trong 

xã hội để cho vay. 

 Ngân hàng thương mại tham gia trên thị trường với tư cách là một trung gian tài 

chính lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân. Hay nói cách khác, ngân hàng thương mại 

là người trung gian giữa những người thừa vốn và những người cần vay vốn. Thông 

qua các ngân hàng thương mại, các nguồn vốn trong xã hội được chuyển một cách gián 

tiếp từ nguồn vốn tiết kiệm sang người có nhu cầu đầu tư. Cách đầu tư gián tiếp mang 

lại cho chủ đầu tư(người gửi tiền) một khả năng an toàn cao hơn và rất dễ dàng, thuận 

tiện, đáp ứng vốn cho các chủ thể đang thiếu vốn có nhu cầu về khối lượng, thời hạn... 

một cách nhanh chóng nhất. 

 Ngoài ra ngân hàng còn cung cấp cho thị trường hàng loạt các dịch vụ tiện ích 

khác như : dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, tư vấn đầu tư.. 

 Với những vai trò hết sức quan trọngcủa ngân hàng thương mại nói trên đòi hỏi 

toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại không ngừng đổi mới, đơn giản hoá thủ tục, 

hiện đại hoá công nghệ ngân hàng,đa dạnghoákinh doanh ... để tạo đà cho sự phát triển 

của nền kinh tế.  

3.2.Chức năng của ngân hàng thương mại : 

3.2.1.Chức năng trung gian tín dụng. 

Đây là chức năng chủ yếu và quan trọng bậc nhất của các ngân hàng thương mại nó 

quyết định sự tồn tại cũng như  sự lớn mạnh và phồn vinh của các ngân hàng thương 

mại. Ngay từ khi hình thành các ngân hàng thương mại, chức năng trung gian tín dụng 

của các ngân hàng thương mại cũng ra đời. 

 Xuất phát từ đặc điểm tuần hoàn vốn tiền tệ trong quá trình sản xuất xã hội đã 



  
 

  

phát sinh mâu thuẫn giữa hiện tượng vốn tiền tệ nhàn dỗi ở chủ thể kinh tế này, trong 

khi chủ thể kinh tế khác lại có nhu cầu thiếu vốn cần được bổ sung. Quan hệ tín dụng 

trực tiếp giữa các chủ thể gặp nhiều hạn chế nhiều các chủ thể khó có thể biết nhau 

cũng như về nhu cầu và khả năng của nhau. Hơn thế nữa giữa họ khó có đủ sự tin 

tưởng để thực hiện quan hệ chuyển nhượng vốn cho nhau. 

 Ngân hàng thương mại với tư cách là một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh 

vực tiền tệ, tín dụng có khả năng giải quyết mâu thuẫn này bằng cách huy động mọi 

nguồn vốn tiền tệ chưa sử dụng của các chủ thể kinh tế khác nhau trong xã hội( doanh 

nghiệp cá nhân, cơ quan đoàn thể, ngân sách nhà nước ...) để hình thành quỹ cho vay 

tập trung. Trên cơ sở nguồn vốn huy động các ngân hàng sử dụng để cho vay đáp ứng 

nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế với các mục đích khác nhau. 

 Như vậy, ngân hàng làm môi giới trung gian giữa người đi vay và người cho 

vay mà thực chất ngân hàng thực hiện một nghiệp vụ kinh doanh bằng việc đi vay để 

cho vay. 

 Với chức năng trung gian tín dụng ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Các ngân hàng thương mại đã đáp ứng 

những nhu cầu, vốn lưu động cần thiết đảm bảo quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá 

liên tục, để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động làm tăng năng lực sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp đó. 

 Với chức năng trung gian tín dụng các ngân hàng thương mại còn góp phần đẩy 

nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá và vòng quay của đồng tiền nhằm thúc đẩy quá 

trình phát triển sản xuất lưu thông hàng hoá. Mặt khác hoạt động chức năng trung gian 

tín dụng quyết định sự phát triển và lớn mạnh của các ngân hàng thương mại. 

3.2.2.Chức năng trung gian thanh toán: 

 Bên cạnh chức năng trung gian tín dụng các ngân hàng thương mại còn thực 

hiện một chức năng quan trọng khác là chức năng trung gian thanh toán của nền kinh 

tế. Nếu coi nền kinh tế của một quốc gia là một cơ thể sống, có thể nói rằng “ thanh 



  
 

  

toán” là bộ não xử lý và điều hành mọi hoạt động của cơ thể. Trong nền kinh tế phát 

triển thanh toán giữa các đối tượng trong xã hội bằng hình thức này hay phương thức 

khác song phương hay đa phương... hầu hết được thực hiện qua hệ thống các ngân 

hàng thương mại. 

 Khi sản xuất lưu thông hàng hoá còn ở trình độ thấp, sản phẩm hàng hoá cũng 

chưa được nâng cao, người ta thanh toán với nhau bằng tiền mặt phù hợp với điều kiện 

sản xuất, trao đổi hàng hoá lúc đó vì khối lượng thanh toán nhỏ, phạm vi hẹp. Việc sử 

dụng tiền mặt để thanh toán khá linh hoạt, người ta có thể chuyển giao tiền mặt cho 

nhau một cách dễ dàng. Nhưng khi nền kinh tế ngày càng phát triển, sản xuất lưu thông 

hàng hoá ở trình độ cao, các ngân hàng thương mại trên cơ sở nhận tiền gửi của khách 

hàng, thực hiện các khoản thanh toán chi trả cho khách hàng. Bởi hàng ngày nền kinh 

tế xuất hiện hàng loạt các quan hệ giao dịch khối lượng các khoản thanh toán lớn. Nếu 

mọi khoản thanh toán đều thực hiện bằng tiền mặt trực tiếp sẽ dẫn đến các khoản chi 

phí thanh toán tốn kém như việc in ấn, vận chuyển, đếm nhận, bảo quản tiền và lượng 

thời gian cũng mất khá nhiều mà hệ số an toàn thấp. Với hoạt động của ngân hàng 

thương mại trong quá trình làm trung gian tín dụng đã thu hút các nhà kinh doanh buôn 

bán mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng và tạo điều kiện để ngân hàng giữ 

vai trò trung gian thanh toán theo lệnh của chủ tài khoản như tính tiền trên tài khoản 

cuả người mua để chuyển sang tài khoản của nguời bán, cho người này vay để chuyển 

vào tài khoản của người khác... hoặc phục vụ quá trình thanh toán về hàng hoá, dịch vụ 

cho khách hàng.  

 Như vậy, ngân hàng đóng vai trò là “Thủ quỹ” cho các doanh nghiệp, khi hệ 

thống thanh toán của ngân hàng thương mại ngày càng phát triển với chất lượng các 

dịch vụ thanh toán ngày càng cao, các nhà doanh nghiệp không cần tiền mặt để thực 

hiện các khoản thanh toán. Mọi quan hệ thanh toán chi trả đều thực hiện qua tài khoản 

tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại. Ngân hàng thực hiện mọi khoản thu, chi 

theo lệnh của tài khoản. 

 Chức năng trung gian thanh toán của ngân hàng đã góp phần thực hiện các 



  
 

  

khoản thanh toán nhanh chóng làm tăng tốc độ luân chuyển vốn. Đồng thời tiết giảm 

dần tiền mặt trong lưu thông dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt về in ấn, đến 

nhận, bảo quản. 

3.2.3.Chức năng tạo tiền. 

 Người ta đã cho rằng “một trong những chức năng chủ yếu của ngân hàng 

thương mại là tạo và huỷ tiền”, cơ sở của chức năng này dựa trên chức năng trung gian 

tín dụng và chức năng trung gian thanh toán. Nói đến ngân hàng thương mại tạo tiền có 

nghĩa là ngân hàng thương mại có khả năng tạo tiền gửi mới mà cụ thể ngân hàng có 

khả năng mở rộng TG. Từ khoản tiền gửi ban đầu vào ngân hàng, thông qua cho vay 

bằng chuyển khoản trong một hệ thống ngân hàng thương mại số tiền gửi ban đầu đã 

tăng lên gấp bội, khả năng tăng lên bao nhiêu lần so với tiền gửi ban đầu là do hệ số 

mở rộng tiền gửi quyết định. Hệ số mở rộng tiền gửi của ngân hàng thương mại chịu sự 

tác động của nhiều yếu tố như: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ rút tiền mặt của khách hàng 

và tỷ lệ dự trữ dư thừa. 

 Giả sử trong điều kiện không xuất hiện khoản thanh toán nào bằng tiền mặt, 

không có khách hàng nào rút tiền mặt (vay vốn bằng tiền mặt) và cũng không có các 

khoản dự trữ thừa (các ngân hàng đều cho vay hết quỹ cho vay), hệ số mở rộng tiền 

gửi được tính theo công thức: 

 H=                                                  (H= hệ số mở rộng tiền gửi ) 

 Khi đó giá định tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định của ngân hàng thương mại là 

10%, hệ số mở rộng tiền gửi H=10. Nghĩa là hệ thống ngân hàng có khả năng mở rộng 

tiền gửi gấp 10 lần khoản tiền gửi ban đầu. 

 Trên thực tế nếu có một khách hàng nào đó vay bằng tiền mặt để thanh toán, 

quá trình tạo tiền sẽ chấm dứt. Nếu khách hàng chỉ rút một phần tiền mặt để thanh toán 

hay nếu các ngân hàng không cho vay hết quỹ cho vay của mình, khả năng mở rộng 

tiền gửi trong thực tế được tính bằng công thức: 

1 
Tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc 



  
 

  

 

H=  

  

 Như vậy khả năng thanh toán mở rộng tiền gửi của ngân hàng thương mại phải 

được thực hiện trên cơ sở sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiệp vụ cho vay và thanh toán 

không dùng tiền mặt. Do đó đòi hỏi ngân hàng ngày càng hiện đại hoá hệ thống thanh 

toán để tạo thành thói quen thanh toán qua ngân hàng. Đồng thời phải tận dụng quỹ 

cho vay để giảm đến mức thấp nhất các khoản dự trữ dư thừa. 

 Chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại có ý nghĩa kinh tế to lớn. Qua 

hoạt động này làm cho nguồn vốn của ngân hàng thương mại tăng lên tạo điều kiện 

thanh toán không dùng tiền mặt. Với chức năng tạo tiền ngân hàng trung ương coi 

ngân hàng thương mại như  một kênh quan trọng qua đó ngân hàng trung ương có thể 

cung ứng tiền vào lưu thông hay thu hẹp khối lượng tiền tệ ngoài lưu thông nhằm đảm 

bảo sự cân đối giữa cung và cầu tiền tệ, thực hiện chính sách giá cả, tăng trưởng kinh 

tế lành mạnh và tạo công ăn việc làm. 

 Các chức năng của ngân hàng thương mại có mối quan hệ bổ sung hỗ trợ lẫn 

nhau trong đó chức năng trung gian tín dụng là chức năng cơ bản tạo cơ sở cho việc 

thực hiện các chức năng khác. Đồng thời thực hiện tốt chức năng trung gian thanh toán 

và “tạo tiền” gốp phần mở rộng hoạt động của chức năng trung gian tín dụng. 

 Ngoài các chức năng chủ yếu kể trên ngân hàng thương mại còn tham gia làm 

dịch vụ tài chính và nhiều dịch vụ khác như : Tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực 

kinh doanh chứng khoán, dịch vụ uỷ thác, dịch vụ bảo quản an toàn các tài sản có giá 

trị, dịch vụ kinh doanh ngoại hối.. nhằm hỗ trợ và mở rộng hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng thương mại trong thị trường tài chính.  

3.3 Các nhgiệp vụ ngân hàng thương mại  

3.3.1 Nghiệp vụ tài sản nợ  

1 
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc  + Tỷ lệ thanh toán bằng + 
Tỷ lệ dự trữ dư thừa 
                                    tiền mặt của 



  
 

  

 Nghiệp vụ tài sản nợ là nghiệp vụ tạo lập vốn cho hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng. Căn cứ vào tính chất vai trò và nguồn hình thành, nguồn vốn của ngân hàng 

có các loại sau đây. 

3.3.1.2. Vốn huy động  

 Là khoản vốn mà ngân hàng huy động được thông qua hoạt động kinh doanh 

của mình và  được sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh của chính ngân hàng 

đó. 

  Nguồn vốn huy động là khoản vốn mà ngân hàng chỉ được phép sử dụng hay 

nói cách khác đây là khoản vốn tách dời tính sở hữu tính sử dụng rõ nét, nó có tính 

biến động lớn do đặc thù tạo vốn là không có kỳ hạn , có kỳ hạn dưới 1 năm là chủ yếu 

và chiếm một tỷ trọng rất lớn do đó các ngân hàng thương mại rất chú ý đến vấn đề an 

toàn khả năng chi trả, luôn quan tâm  đảm bảo vấn đề thanh khoản . 

 Nguồn vốn huy động được hình thành từ  các bộ phận sau : 

 a)Tiền gửi thanh toán: 

 Là loại tiền gửi để sử dụng phương tiện thanh toán của ngân hàng thương mại 

hay còn gọi là tiền giao dịch. Tiền gửi này chiếm tuyệt đại bộ phận trong vốn tiền gửi 

của các doanh nghiệp, thông thường doanh nghiệp,  cá nhân ,tổ chức kinh tế  gửi tiền 

vào ngân hàng dưới dạng tiền gửi thanh toán với mục đích sử dụng dịch vụ ngân hàng. 

 Mặt khác các doanh nghiệp còn gửi tiền vào tài khoản bảo quản với mục tiêu 

đảm bảo tính an toàn trong thời gian cất giữ tạm thời chưa sử dụng đến.  

 Loại tiền gửi này giá rẻ  chi phí đầu vào thấp nhưng lại không ổn định thường 

xuyên biến động  

b) Tiền gửi có kỳ hạn  

 Khác với tiền gửi thanh toán, tiền gửi định kỳ là tiền gửi tạm thời chưa sử dụng 

hoặc là tiền để dành của cá nhân, vì vậy mục đích gửi tiền vào Ngân hàng là nhằm tìm 

kiếm lợi tức. Đối với Ngân hàng Thương mại, đây là nguồn vốn ổn định trong kinh 

doanh, do đó lãi suất mà Ngân hàng chi trả cho loại tiền gửi này thường cao hơn đối 

với tiền gửi thanh toán cá nhân. Mặt khác để khuyến khích khách hàng gửi tiền theo kỳ 

hạn dài Ngân hàng thường áp dụng nguyên tắc kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao.  



  
 

  

c/ Tiền gửi tiết kiệm. 

 Loại tiền gửi này khách hàng gửi vào Ngân hàng với mục đích rõ ràng là hưởng 

lãi. Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền để dành của mỗi cá nhân, gửi vào Ngân hàng nhằm 

hưởng lãi suất định kỳ. Đây là một dạng tích luỹ tính toán đặc biệt trong lĩnh vực tiêu 

dùng cá nhân. 

 Đối với các Ngân hàng Thương mại Việt nam tiền gửi tiết kiệm hết sức đa dạng 

và phong phú, được chia ra làm các loại sau:  

 + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Theo phương thức này người gửi tiền có thể 

ký thác nhiều lần và rút theo nhu cầu sử dụng. Lãi suất của loại tiền gửi này không cao.  

 + Tiền gửi tiết kiệm có mục đích: Theo Quyết định số 15/QD-NH1-NHNN Việt 

nam về tiết kiệm xây dựng nhà ở. Đây là loại hình tiết kiệm trung dài hạn nhằm mục 

đích xây dựng nhà ở. Người tham gia tiết kiệm loại này sẽ được vay mức tối đa bằng 

số dư trên tài khoản tiết kiệm xây dựng nhà ở. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có 2 loại:  

 -Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được hưởng lãi:loại tiền gửi này có lãi suất cao 

hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.  

 -Tiền gửi tiết kiệm có lãi và có thưởng: Ngoài lãi suất được hưởng, người gửi 

còn được thưởng dưới hình thức bằng vàng, tiền, hiện vật thông qua sổ số  định kỳ.  

d/ Các nguồn huy động khác.  

 Cùng với việc huy động tiền gửi, Ngân hàng còn huy động vốn bằng các hình 

thức khác: Phát hành trái phiếu, phát hành chứng chỉ tiền gửi. Các loại phiếu nợ này 

phát hành theo từng đợt và xác định trước thời hạn, lãi suất và cách trả lãi đồng thời 

được sử dụng vào những mục đích cụ thể.  

3.3.1.2.Nguồn vốn đi vay. 

 Đây là nguồn vốn mà các Ngân hàng Thương mại phải sử dụng khi đã huy động 

hết khả năng của mình mà vẫn thiếu vốn hoạt động. Nguồn vốn này các Ngân hàng 

Thương mại phải chịu lãi suất cao hơn nguồn vốn huy động nên các Ngân hàng 

Thương mại rất hạn chế đi vay. 

 Các Ngân hàng Thương mại có thể đi vay Ngân hàng Trung ương và các Tổ 

chức tín dụng khác trên thị trường liên Ngân hàng. Tại một thời điểm nào đó có những 



  
 

  

Ngân hàng thừa vốn, có những Ngân hàng thiếu vốn họ có thể thoả thuận vay vốn lẫn 

nhau. Khoản vay này chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, cho nên 

thời hạn vay chủ yếu là ngắn hạn thông thường là thời hạn qua đêm (overnight). 

 Vay Ngân hàng Trung ương: Khi Ngân hàng Thương mại gặp khó khăn trong 

thanh toán, Ngân hàng Thương mại có thể tái tạo vốn tại Ngân hàng Trung ương thông 

qua việc xin tái cấp vốn (tái chiết khấu). Tuy nhiên việc cho vay của Ngân hàng Trung 

ương với các Ngân hàng Thương mại không phải với mục đích kinh doanh mà là thực 

hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ.Mức lãi suất mà Ngân hàng Thương mại phải 

chịu khi đi vay thường do Ngân hàng Trung ương và các Tổ chức tín dụng cho vay vốn 

quy định.  

3.3.1.3. Các nguồn vốn khác: 

 Các nguồn này có thể là vốn phát sinh trong thanh toán, phát sinh từ các nghiệp 

vụ đại lí. Những loại vốn này được tạo ra từ sự chênh lệch trong quá trình thanh toán 

và sự nhàn rỗi do chưa đến hạn giải ngân cho nên Ngân hàng có thể sử dụng vào kinh 

doanh. 

3.3.1.4. Vốn tự có và coi như tự có. 

 * Vốn tự có của Ngân hàng Thương mại bao gồm vốn điều lệ, quỹ dự trữ của 

Ngân hàng Thương mại và thuộc sở hữu của Ngân hàng. 

 Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có khi thành lập Ngân hàng được hình 

thành theo tính chất sở hữu của các Ngân hàng Thương mại. 

 Vốn điều lệ là vốn được ghi trong điều lệ của Ngân hàng Thương mại nguồn 

vốn này tối thiểu phải bằng vốn pháp định tương ứng cho từng loại hình Tổ chức tín 

dụng. Đối với Ngân hàng Thương mại quốc doanh vốn điều lệ là vốn do Ngân sách 

Nhà nước cấp khi thành lập, các Ngân hàng Thương mại cổ phần vốn điều lệ là do các 

cổ đông đóng góp... 

 Quỹ dự trữ của Ngân hàng có hai loại: Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ và 

quỹ dự trữ đặc biệt để bù đắp rủi ro. Việc hình thành các quỹ này làm tăng vốn tự có 

của Ngân hàng đồng thời đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì khi Ngân hàng gặp rủi 

ro trong kinh doanh nếu không có quỹ dự trữ để bù đắp rủi ro sẽ làm giảm nguồn vốn 



  
 

  

kinh doanh của Ngân hàng. Thậm chí nếu khoản rủi ro lớn sẽ làm giảm khả năng thanh 

toán của Ngân hàng ảnh hưởng đến uy tín dẫn đến Ngân hàng có nguy cơ bị phá sản. 

 * Vốn coi như tự có của Ngân hàng như: Lợi nhuận chưa chia hoặc các quỹ 

chưa sử dụng như: Quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ Ngân hàng, quỹ khen thưởng, 

quỹ phúc lợi, quỹ khấu hao TSCĐ... 

 Trong các nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại: Vốn tự có chiếm tỷ trọng 

nhỏ nhưng mang tính chất ổn định và là cơ sở để thu hút các nguồn vốn khác. Nó 

không phải là vốn dùng trực tiếp vào kinh doanh nhưng lại có vai trò quan trọng trong 

kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhưng nó 

thường xuyên biến động nhất là bộ phận tiền gửi không kỳ hạn. Nó là bộ phận vốn 

quan trọng trong kinh doanh của Ngân hàng Thương mại do đó Ngân hàng phải tìm 

mọi biện pháp khơi tăng nguồn vốn này để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động kinh 

doanh. 

 3.3.2.Nghiệp vụ Tài sản có.  

 Nghiệp vụ Tài sản có là nghiệp vụ sử dụng vốn của Ngân hàng Thương mại. 

Trên cơ sở hình thành nguồn vốn, Ngân hàng Thương mại sử dụng vốn vào các nghiệp 

vụ sau:  

3.3.2.1.Nghiệp vụ về ngân quỹ.  

 Nghiệp vụ Ngân quỹ là nghiệp vụ nhằm đáp ứng khả năng chi trả và thanh toán 

của Ngân hàng, hay nói cách khác là tạo nên nguồn dự trữ sơ cấp trong Ngân hàng. 

Nghiệp vụ này bao gồm:  

 +Tiền mặt tại quỹ Ngân hàng Thương mại: để đáp ứng nhu cầu chi trả tiền mặt 

thường xuyên cho khách hàng. Hiện nay ở các Ngân hàng Thương mại Việt nam khoản 

mục này chiếm tỷ trọng khá cao từ 15% - 20%. Nguyên nhân của thực trạng này là do 

việc sử dụng các phương tiện thanh toán như séc, thẻ thanh toán còn nhiều hạn chế, vì 

vậy việc rút tiền mặt từ tài khoản ở Ngân hàng hoặc vay bằng tiền mặt để thực hiện các 

khoản chi trả chiếm một tỷ trọng khá cao.  

 + Tiền gửi của Ngân hàng Thương mại tại Ngân hàng Trung ương: Bao gồm 

tiền gửi dự trữ bắt buộc (được tính bằng tỷ lệ % của số tiền gửi mà Ngân hàng Thương 



  
 

  

mại huy động được) theo yêu cầu mục tiêu của chính sách tiền tệ và tiền gửi thanh toán 

để phục vụ cho các khoản thanh toán giữa các Ngân hàng qua vai trò trung gian thanh 

toán của Ngân hàng Trung ương. 

 + Tiền gửi tại các Ngân hàng Thương mại: để có thể thực hiện các nghiệp vụ 

thanh toán chuyển tiền cho khách hàng. Bộ phận này có thể phát sinh hoặc không tuỳ 

theo mỗi Ngân hàng Thương mại. Nghiệp vụ về Ngân quỹ không đem lại nguồn thu 

nhập cho Ngân hàng hoặc nếu có chỉ là rất ít, nhưng nó lại vô cùng cần thiết cho sự 

đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả nhanh và đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh 

doanh của Ngân hàng Thương mại. Vì vậy nó tạo ra uy tín của Ngân hàng và là cơ sở 

để thực hiện các nghiệp vụ khác.  

3.3.2.2. Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 

 Nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ sinh lợi chủ yếu cho các Ngân hàng Thương 

mại. Nghiệp vụ này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng Tài sản có của Ngân hàng. 

 Các Ngân hàng Thương mại thực hiện nghiệp vụ này dưới các hình thức: 

 +Nghiệp vụ chiết khấu: Thực chất là nghiệp vụ cho vay ngắn hạn nhưng khoản 

vay mang tính chất đặc biệt vì người vay chuyển quyền đòi nợ trên Thương phiếu sang 

Ngân hàng. Do đó người nhận tiền vay không phải là người trả nợ Ngân hàng, nhận 

tiền vay đồng thời với việc trả lãi và khi cùng mức lãi suất danh nghĩa, lãi suất chiết 

khấu thực tế lớn hơn lãi suất tiền vay, khoản chiết khấu giúp Ngân hàng chống được 

rủi ro vì có cơ sở đảm bảo chắc chắn là thương phiếu. 

  + Cho vay ứng trước: Thực hiện trên cơ sở hợp đồng tín dụng trong đó khách 

hàng được sử dụng một mức tiền vay trong một thời hạn nhất định. Cho vay ứng trước 

được thực hiện bằng hai hình thức: ứng trước có đảm bảo và ứng trước không có đảm 

bảo mà chỉ dựa vào uy tín của khách hàng đối với Ngân hàng. 

  + Ngoài ra còn có các hình thức: Cho vay vượt chi trên tài khoản vãng lai, tín 

dụng ngân quỹ, tín dụng bằng chữ ký ( bảo lãnh của Ngân hàng ), tín dụng thuê mua, 

tín dụng trả góp ...  

 Thông qua nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng không những thu được lợi nhuận từ 

chênh lệch giữa lãi suất Cho vay và lãi suất huy động vốn mà Ngân hàng còn cung cấp 



  
 

  

nguồn vốn đáng kể cho nền kinh tế.  

 Nghiệp vụ này của  Ngân hàng Thương mại đã giúp cho những người có tiền 

nhàn rỗi có cơ hội đầu tư để thu lợi tức còn người đi vay có vốn để sản xuất kinh 

doanh. Nghiệp vụ này đã đem lại cho Ngân hàng một khoản thu nhập cao nhất nhưng 

cũng là một nghiệp vụ có rủi ro lớn nhất. Do vậy, khi thực hiện nghiệp vụ này Ngân 

hàng cần phải quan tâm tới vấn đề rủi ro và phải lựa chọn thời hạn tín dụng thật hợp lý 

đồng thời phải quan tâm tới tính chất kết cấu của nguồn vốn, chấp hành các giới hạn do 

pháp luật và Ngân hàng Trung ương quy định. 

3.3.2.3. Nghiệp vụ đầu tư kinh doanh khác. 

 Với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, năng cao khả năng thanh khoản, đa dạng hoá 

các nghiệp vụ kinh doanh nhằm phân tán rủi ro cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 

Ngoài các nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngân quỹ các Ngân hàng còn thực hiện các 

nghiệp vụ khác: đầu tư theo dự án, đầu tư vào chứng khoán, liên doanh liên kết với các 

tổ chức kinh tế khác...  

 Các nghiệp vụ kinh doanh này không những làm tăng thêm thu nhập cho Ngân 

hàng mà còn giúp cho Ngân hàng vươn lên mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới các lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh khác. 

3.3.2.4 - Tài sản cố định. 

 Khác với các xí nghiệp công nghiệp, Tài sản cố định của các Ngân hàng thường 

chiếm tỷ trọng nhỏ(khoảng 10% so với Tài sản có ) bao gồm: trụ sở làm việc, xe ô tô, 

hệ thống máy vi tính, các trang thiết bị khác... Tuy không tạo ra nguồn thu nhập cho 

Ngân hàng nhưng đây là phương tiện vô cùng cần thiết và quan trọng không thể thiếu 

đối với bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để làm cơ sở và phương tiện cho  Ngân hàng 

Thương mại tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. 

 Nhìn chung mọi khoản mục của Tài sản có đều mang lại lợi ích cho Ngân hàng, 

tuỳ từng loại Tài sản có mà thu nhập mang lại cho Ngân hàng cao hay thấp. Việc  

Ngân hàng Thương mại quản lý phù hợp, hài hoà giữa các loại Tài sản có là cơ hội để 

giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận  cho hoạt động kinh doanh của mình. 

3.3.3 - Nghiệp vụ trung gian. 



  
 

  

 Ngoài các hoạt động nói trên, Ngân hàng còn có khả năng làm các nghiệp vụ 

trung gian để hưởng hoa hồng khác. Đối với các  Ngân hàng Thương mại, các nghiệp 

vụ trung gian này ngày càng chiếm vị trí quan trọng và mang lại nguồn thu đáng kể. 

Hơn nữa việc thực hiện tốt các nghiệp vụ này cũng là một trong các công cụ để cạnh 

tranh của các  Ngân hàng Thương mại trên thị trường. Các nghiệp vụ trung gian có thể 

hình thành nguồn vốn hoặc phản ánh việc sử dụng vốn của Ngân hàng Thương mại. 

3.3.3.1- Nghiệp vụ thu chi chuyển tiền cho khách hàng. 

 Đây là nghiệp vụ hoàn toàn mang tính chất dịch vụ đơn thuần, Ngân hàng 

không cần sử dụng tới nguồn vốn  kinh doanh của mình để hoạt động phục vụ khách 

hàng. Nghiệp vụ này xuất phát từ yêu cầu của khách hàng bằng tất cả điều kiện và 

phương tiện tài sản của Ngân hàng sẽ đáp ứng nhanh chóng chính xác yêu cầu đó qua 

đó Ngân hàng thu được một khoản thanh toán phí phục vụ hay còn gọi là lệ phí. 

 Nghiệp vụ thu hộ: Nghiệp vụ này áp dụng chủ yếu trong thanh toán tiền hàng 

giữa người mua và người bán trên cơ sở hợp đồng kinh tế hay đơn đặt hàng. Sau khi 

hoàn thiện việc giao hàng, người bán lập uỷ nhiệm thu số tiền hàng đã bán nhờ Ngân 

hàng đứng ra thu hộ và Ngân hàng được hưởng một khoản phí. 

 Nghiệp vụ chi hộ: Được áp dụng trong thanh toán tiền hàng dịch vụ cũng như 

thanh toán phí. Bên chi trả chủ động lập uỷ nhiệm chi tới Ngân hàng xin trích tài khoản 

tiền gửi trả cho người thụ hưởng. 

 Nghiệp vụ chuyển tiền: nghiệp vụ này là hình thức thanh toán đơn giản trong đó 

người chuyển tiền uỷ nhiệm cho Ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho người 

thụ hưởng. 

 Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá đặc biệt là trong nền kinh tế  thị 

trường, nghiệp vụ thu chi, chuyển tiền qua Ngân hàng ngày càng được mở rộng. Tuy 

nó là một nghiệp vụ hết sức đơn giản mang tính chất truyền thống nhưng nghiệp vụ 

này ngày càng thay đổi về chất, do có sự ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động 

Ngân hàng làm đẩy nhanh tốc độ thanh toán, đảm bảo an toàn. Do vậy đã tạo cho Ngân 

hàng một khoản thu đáng kể. 

3.3.3.2. Nghiệp vụ đại lí về chứng khoán. 



  
 

  

 Ngân hàng thương mại tham gia trên thị trường chứng khoán với tư cách bình 

thường như các chủ thể khác. Nhưng do đặc trưng của hoạt động kinh doanh Ngân 

hàng đã cho phép  Ngân hàng Thương mại làm các nghiệp vụ như: làm đại lí phát hành 

chứng khoán, mua bán và bảo quản chứng khoán cho khách hàng... 

3.3.3.3-Nghiệp vụ uỷ thác. 

 Nghiệp vụ uỷ thác của Ngân hàng thực hiện quản lý tài sản của khách hàng theo 

chúc thư, hợp đồng. Nghiệp vụ này được các  Ngân hàng Thương mại quan tâm và 

phát triển từ giữa thế kỷ 20 này, đã đem lại cho Ngân hàng nguồn thu nhập đáng kể. 

Ngoài thu nhập nghiệp vụ uỷ thác còn mang lại cho Ngân hàng  hai lợi thế khác. Đó là: 

Ngân hàng không phải mất vốn mà vẫn có thể thực hiện việc kiểm soát ở những mức 

khác nhau đối với các công ty và vốn cuả các công ty, thông qua hợp đồng uỷ thác 

Ngân hàng có thể có mối quan hệ tốt đối với khách hàng đặc biệt là khách hàng có 

doanh số hoạt động lớn. 

3.3.3.4 - Nghiệp vụ tư vấn về đầu tư. 

 Thông qua hoạt động Ngân hàng có thể giúp cho khách hàng biết sử dụng các 

nguồn vốn đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. Bởi vì hoạt động Ngân hàng có liên quan 

đến nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, có điều kiện năm bắt 

được nhiều thông tin, từ đó có thể cung cấp những chỉ tiêu dự báo cho khách hàng, để 

khuyên khách hàng nên hay không nên thực hiện đầu tư kinh doanh vào một lĩnh vực 

nào đó. 

 Để thực hiện nghiệp vụ này các Ngân hàng thường tiến hành thành lập các công 

ty tư vấn đầu tư - trực thuộc Ngân hàng. 

 Ngoài ra nghiệp vụ trung gian còn bao gồm các nghiệp vụ khác như : 

  + Nghiệp vụ mua bán, bảo quản vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, vật có giá... 

  + Nghiệp vụ thanh lí tài sản khi doanh nghiệp bị giải thể, phá sản  

  + Nghiệp vụ bảo lãnh ... 

 Các nhà quản lý  Ngân hàng Thương mại ở nhiều nước đã đánh giá rất cao ý 

nghĩa của nghiệp vụ trung gian để hưởng hoa hồng và coi đây là chìa khoá mở ra 

hướng hoạt động của Ngân hàng trong tương lai. 



  
 

  

 Các nghiệp vụ của  Ngân hàng Thương mại có quan hệ bổ xung hỗ trợ lẫn nhau 

trong đó nghiệp vụ Tài sản nợ là cơ sở để thực hiện nghiệp vụ Tài sản có. Nhưng 

nghiệp vụ Tài sản có làm tăng khả năng sinh lời của  Ngân hàng Thương mại sẽ góp 

phần mở rộng nguồn vốn của Ngân hàng do vốn dự trữ, tăng khả năng huy động vốn. 

Trên cơ sở nghiệp vụ tín dụng của  Ngân hàng Thương mại mà có thể thực hiện được 

các nghiệp vụ trung gian, nhưng thực hiện tốt các nghiệp vụ trung gian sẽ tạo điều kiện 

khơi tăng nguồn vốn và mở rộng việc sử dụng vốn vì nghiệp vụ trung gian vừa là 

nghiệp vụ Tài sản nợ vừa là nghiệp vụ Tài sản có. 

 

4 - Vai trò của hạch toán kế toán đối với hoạt động của  Ngân hàng Thương mại. 

 Hạch toán kế toán là khoa học quản lý, nghiên cứu quá trình sản xuất xã hội 

thông qua sự vận động của tài sản trong nền kinh tế. Nó cũng đề ra phương pháp ghi 

chép bằng con số, biểu hiện giá trị bằng tiền tệ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một 

cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, có hệ thống theo trình tự thời gian, phân loại tính toán 

tổng hợp lưu trữ và cung cấp thông tin cho các đối tượng nhằm mục đích bảo vệ an 

toàn tài sản, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế. 

 Đối với  Ngân hàng Thương mại cũng như đối với các doanh nghiệp khác, hạch 

toán kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, sự biến động của nguồn vốn, 

phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cũng như thu nhập, chi phí và lợi nhuận  của từng loại 

nghiệp vụ, dịch vụ. Nó nhằm giúp cho giám đốc Ngân hàng ra các Quyết định điều 

hành kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh, đồng thời giúp đề 

ra chiến lược cho Ngân hàng mình. 

 Hơn nữa hạch toán kế toán giúp cho các  Ngân hàng Thương mại nắm bắt được 

thực trạng tài sản, tình hình kinh doanh, triển vọng và khả năng trả nợ của các doanh 

nghiệp khách hàng. Tạo điều kiện cho các Ngân hàng Thương mại đưa ra các Quyết 

định cho vay phù hợp và hiệu quả cao nhất. 

  Các Ngân hàng được tổ chức thành hệ thống, mỗi Ngân hàng gồm nhiều chi 

nhánh đặt tại các khu vực để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Nên hạch toán kế toán 

cung cấp cho  Ngân hàng Thương mại Trung ương các thông tin về tình hình tài chính, 



  
 

  

hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng chi nhánh để thực hiện việc điều hoà vốn và 

phân phối lợi nhuận  trong toàn hệ thống. 

 Tóm lại, hạch toán kế toán có vai trò quan trọng và không thể thiếu để thực hiện 

các chế độ hạch toán kinh doanh đối với các doanh nghiệp và các  Ngân hàng Thương 

mại trong nền kinh tế thị trường. 

II. Cơ chế tài chính của  Ngân hàng Thương mại . 

1. Cơ chế tài chính của  Ngân hàng Thương mại nói chung. 

  Mỗi  Ngân hàng Thương mại là một đơn vị kinh doanh độc lập, có đầy đủ tư 

cách pháp nhân, có vốn tự có ban đầu và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh 

doanh của mình. Đồng thời các  Ngân hàng Thương mại được quyền tự do kinh doanh 

theo khả năng của mình và được quyền cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật 

và những quy định của Ngân hàng Trung ương như: Tỷ lệ dụ trữ bắt buộc, khung lãi 

suất chỉ đạo, các hệ số an toàn trong kinh doanh và các chế độ thể lệ... Vì vậy cơ chế 

tài chính của các  Ngân hàng Thương mại có những đặc trưng cơ bản sau: 

 Nguồn vốn kinh doanh của các  Ngân hàng Thương mại bao gồm:vốn do Ngân 

sách Nhà nước cấp (đối với các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh), vốn cổ phần 

(đối với các  Ngân hàng Thương mại Cổ phần), vốn huy động, vốn liên doanh liên kết, 

vốn vay (vay Ngân hàng Nhà nước, vay các Tổ chức tín dụng khác, vay nước ngoài). 

Việc quản lí vốn theo nguyên tắc điều hoà trong toàn hệ thống, điều này tạo nên các 

nghiệp vụ về phân phối và điều hoà vốn giữa Ngân hàng cấp trên với Ngân hàng cấp 

dưới. Trong các  Ngân hàng Thương mại Quốc doanh việc hạch toán kinh tế được tiến 

hành theo toàn hệ thống. 

 Hiện nay nguồn vốn kinh doanh của các  Ngân hàng Thương mại được hình 

thành chủ yếu từ nguồn vốn huy động (chiếm khoảng 70 - 80% tổng nguồn vốn), nên 

vốn của các Ngân hàng thương mại có tỷ lệ vốn tự có trên tổng số vốn hoạt động rất 

thấp so với các ngành kinh tế khác, vì vậy các Ngân hàng thương mại tự chủ tài chính 

thấp, kém an toàn . Để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi các  Ngân 

hàng Thương mại phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Trung ương về ký quỹ bắt 

buộc, các chỉ tiêu giới hạn như : Giới hạn về huy động vốn(tính theo vốn tự có đối với 



  
 

  

từng loại hình Ngân hàng và từng thời điểm khác nhau, thông thường là không quá 20 

lần vốn tự có), tổng dư nợ cho vay một khách hàng không quá 15% vốn tự có của 

TCTD, không được dùng quá 50% vốn tự có để đầu tư Tài sản cố định ... 

  Do tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, nên các  Ngân hàng 

Thương mại cần xem xét cân nhắc các khoản chi phí đầu vào sao cho phù hợp và sử 

dụng tối đa nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả cao nhất. 

  Các khoản thu nhập của  Ngân hàng Thương mại được xác định trên cơ sở các 

nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ của mình như : Nghiệp vụ tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, 

kim khí đá quý, góp vốn liên doanh liên kết, tư vấn đầu tư, các nghiệp vụ đại lý, thanh 

toán không dùng tiền mặt ... mỗi loại nghiệp vụ khác nhau đem lại cho Ngân hàng một 

nguồn thu nhập mang những sắc thái và đặc điểm khác nhau. ở các  Ngân hàng 

Thương mại  Việt nam hiện nay nguồn thu chủ yếu vẫn là khoản thu nhập từ nghiệp vụ 

tín dụng, các khoản thu nhập từ dịch vụ vẫn còn ở mức thấp, trong khi đó ở các nước 

phát triển nguồn thu  từ hoạt động dịch vụ thường chiếm từ 40 - 50% tổng thu nhập 

của Ngân hàng, đây là nguồn thu chắc chắn và tốn ít vốn đói với Ngân hàng Thương 

mại. 

  Các khoản chi phí chủ yếu của  Ngân hàng Thương mại là các khoản chi về trả 

lãi tiền gửi hay trả lãi tiền vay của các tổ chức kinh tế, cá nhân, của các TCTD khác, 

chi công tác tổ chức, quản lý Ngân hàng. Việc quản lý các khoản chi phí này trong 

Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng trông việc tăng thu nhập thực tế cho Ngân hàng. 

  Việc tính kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận  của  Ngân hàng Thương 

mại được thực hiện vào cuối năm cho toàn hệ thống. Tất cả các nghiệp vụ tính toán lãi 

lỗ và trích lập các quỹ ở Ngân hàng cơ sở vào hàng quý đều mang tính chất tạm tính. 

Lợi nhuận  của Ngân hàng sau khi làm xong nghĩa vụ cho Ngân sách Nhà nước không 

chỉ đơn thuần dùng để trích lập 3 quỹ: Quỹ phát triển nghiệp vụ, quỹ khen thưởng, quỹ 

phúc lợi mà còn để dùng trích lập một số quỹ khác mang tính chất bổ xung nguồn vốn 

hoặc dự phòng cho các rủi ro trong kinh doanh.  

2. Cơ chế tài chính của NHNo & PTNT Việt nam . 

  NHNo & PTNT Việt nam là một  Ngân hàng Thương mại Quốc doanh hình 



  
 

  

thành sau 2 pháp lệnh Ngân hàng ngày 14/ 11/ 1990. Trực tiếp hoạt động kinh doanh 

trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn cùng các thành phần kinh tế khác. 

  NHNo & PTNT Việt nam là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ 

về tài chính và chủ động trong kinh doanh, được Ngân sách Nhà nước cấp 100% vốn 

điều lệ và trực tiếp làm nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. NHNo & PTNT Việt nam 

tổ chức hạch toán trong toàn hệ thống, theo đó cơ  chế tài chính xây dựng thống nhất 

toàn hệ thống. Bản thân hệ thống NHNo & PTNT là một pháp nhân hạch toán kinh tế 

độc lập còn các Chi nhánh là các đơn vị phụ thuộc thực hiện chế độ hạch toán nội bộ 

và trong hoạt động kinh doanh phải đảm bảo có lợi nhuận. Nguồn vốn hoạt động của 

NHNo & PTNT Việt nam bao gồm: Vốn tự có và coi như  tự có (trong đó Ngân sách 

Nhà nước cấp 100% vốn điều lệ = 2200tỷ VND), vốn vay Ngân hàng Nhà nước, vay 

các Tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, vốn tài trợ. 

  NHNo & PTNT Việt nam trao quyền tự chủ trong kinh doanh cho từng chi 

nhánh đã khuyến khích các chi nhánh tự huy động  vốn và cho vay tại chỗ. Trong quá 

trình hoạt động có chi nhánh không sử dụng hết nguồn vốn huy động, có chi nhánh 

không đủ vốn để hoạt động, hiiện tượng này thường xuyên xảy ra ở các chi nhánh. Vì 

vậy không thhể thiếu vai trò điều hoà vốn trong toàn hệ thống của NHNo & PTNT 

Trung ương. Những chi nhánh thừa vốn hệ thống gửi lên Trung tâm Điều hành NHNo 

& PTNT Việt nam, đồng thời Trung tâm Điều hành sẽ chuyển vốn đến các chi nhánh 

thiếu vốn hoạt động. Phí điều vốn được tính theo từng thời kỳ do Tổng giám đốc 

NHNo & PTNT Việt nam thông báo. Việc tính phí sử dụng vốn và thu lãi điều chuyển 

vốn trong nội bộ NHNo & PTNT bằng lãi suất huy động  vốn bình quân cộng với chi 

phí hợp lí của Ngân hàng huy động  vốn. 

  Đối với công tác kế toán của từng chi nhánh phải tiến hành ghi chép đầy đủ, 

chính xác về các khoản thu nhập - chi phí theo chế độ kế toán đã quy định. Hàng 

tháng, quý, năm phải tập hợp số liệu, báo cáo các chỉ tiêu về kết quả tài chính và gửi 

lên NHNo & PTNT Trung ương để tính toán kết quả cho toàn hệ thống. Giám đốc chi 

nhánh phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về kết quả của chi nhánh mình. 

  Để cụ thể hoá cơ chế tài chính trong hệ thống ngày 01/01/1994 Tổng giám đốc 



  
 

  

NHNo Việt nam đã ra Quyết định số 946A/NHNo-KT về khoán tài chính trong NHNo 

Việt nam. Nhằm thực hiện hạch toán kinh doanh thống nhất toàn ngành đạt hiệu quả 

kinh tế cao, có lãi trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, làm tròn nghĩa vụ đóng góp 

với Nhà nước, không ngừng tăng trưởng vốn tự có và quỹ phúc lợi chung cho toàn 

ngành. 

 Theo quy định này, đơn vị nhận khoán được quyền lựa chọn các hình thức huy 

động  vốn, lựa chọn phương án đầu tư có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo định 

hướng của NHNo & PTNT Việt nam đảm bảo hài hoà lợi ích của khách hàng và Ngân 

hàng. 

  Phân phối thu nhập cho cho tập thể và người lao động theo nguyên tắc có quỹ 

thu nhập mới được chi lương, chi thưởng và trích lập các quỹ. Những đơn vị kinh 

doanh thua lỗ phải tổ chức lại kinh doanh, sắp xếp lại lao động tương ứng với nhiệm 

vụ và mức thu nhập đạt được. 

  Để chủ động điều hành hoạt động tài chính và giải quyết đúng quyền lợi cho các 

chi nhánh, phù hợp với kết quả kinh doanh hàng quý trong năm tài chính. Hàng tháng 

tại đơn vị nhận khoán xác định quỹ thu nhập, quỹ  tiền lương và phân phối thu nhập: 

 

Quỹ thu nhập 

tại đơn vị 

nhận khoán 

= 
Các khoản thu 

nội bảng 
- 

Các khoản chi 

nội bảng 
+(-) 

Các khoản 

được +(-) vào 

quỹ thu nhập 

 

 Quỹ thu nhập là căn cứ để xác định quỹ lương, quỹ thưởng, ăn ca tại đơn vị 

nhận khoán. Tuỳ theo quỹ tiền lương lớn hay nhỏ đơn vị nhận khoán chi theo thứ tự 

sau: 

  * Lương cấp bậc (lương cơ bản) 

  * Chi ăn ca: chỉ chi cho những ngày làm việc, có quy định mức chi tối đa (hiện 

tại không vượt quá 9000 đồng/ ngày/ người ). 

  * Chi trả một phần lương năng suất theo chế độ tiền lương kinh doanh. Những 

tháng trong quý chi tối đa bằng 1/2 tháng lương cơ bản. Cuối quý tạm Quyết toán, nếu 



  
 

  

quỹ lương và cácquỹ của đơn vị nhận khoán còn cao, có thể được chi thêm tiền lương 

kinh doanh, nhưng tổng số tiền lương cơ bản, lương kinh doanh, ăn ca tối đa bằng 80% 

quỹ tiền lương và các quỹ. Quyết toán năm nếu cònlại được chi tiếp như sau: 

 + Nộp về Ngân hàng cấp trên 50% 

  + 50% còn lại (coi như 100%) phân chia : 

          - 60% chi thêm lương kinh doanh  

          - 30% quỹ phúc lợi và khen thưởng cho các cá nhân và tập thể trong và ngoài 

ngành có công đóng góp xây dựng ngành. 

           - 10% lập quỹ dự phòng tiền lương cho kỳ sau. 

  Quyết toán tài chính toàn ngành do Trung tâm Điều hành thực hiện ; Sau khi 

tính toán Quỹ tiền lương toàn ngành và lợi nhuận  thực hiện Trung tâm Điều hành 

Quyết toán với Nhà nước theo luật định.   

 

Quỹ tiền 

lương toàn 

ngành 

= [Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương)] x hệ số tiền lương được duyệt 

   

Lợi nhuận 

thực hiện  
=  Tổng thu trên cân đối - Tổng chi (đã có tiền lương)  

 

 Tổ chức phân chia lợi nhuận  thực hiện: 

  + Nộp thuế lợi tức: 45%  

  + Phần còn lại (coi như 100%) phân phối như sau: 

      - Bổ xung vốn điều lệ: 5% 

      - Trích lập quỹ rủi ro trong kinh doanh: 10% 

      - Quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ kể cả đào tạo tối thiểu: 35% 

      - Quỹ khen thưởng tối đa: 30%  



  
 

  

      - Quỹ phúc lợi tối đa: 20% 

  Các quỹ trích lập trên quản lý tập trung toàn ngành. Tuỳ theo mức độ các quỹ 

trích lập được, Hội đồng quản trị sẽ có quyết định phân phối cho địa phương để sử 

dụng theo mức lãi thực hiện đến đơn vị nhận khoán. Niên độ Quyết toán tài chính theo 

năm dương lịch. Hàng tháng, hàng quý các đơn vị nhận khoán phải lập biểu số thực 

thu, thực chi khớp với số liệu trong Bảng cân đối tài khoản (nội bảng) để xác định mức 

ứng chi lương hàng tháng. 

III. Kết quả hoạt động kinh doanh của  Ngân hàng Thương mại  

 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của  Ngân hàng 

Thương mại . 

  Hoạt động kinh doanh của  Ngân hàng Thương mại chịu ảnh hưởng của rất 

nhiều yếu tố, mà kết quả kinh doanh thể hiện qua chỉ tiêu tổng hợp như lợi nhuận là hệ 

quả tất yếu của việc thực hiện chiến lược kinh doanh đúng đắn, biết tác động vào các 

yếu tố để phát huy những yếu tố ảnh hưởng tích cực, khống chế, ngăn ngừa những yếu 

tố ảnh hưởng tiêu cực. Những yếu tố sau ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh 

của Ngân hàng : 

 1.1- Năng lực quản lý của  Ngân hàng Thương mại. 

  Yếu tố con người và vấn đề quản trị bao giờ cũng là nhân tố quan trọng nhất 

trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Năng lực quản lý của Ban 

lãnh đạo  Ngân hàng Thương mại được Ngân hàng Nhà nước quan tâm ngay từ lúc 

duyệt, cấp giấy phép kinh doanh.  Ngân hàng Thương mại phải không ngừng nâng cao 

khả năng quản trị để có thể tồn tại và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. 

 1.2- Môi trường kinh doanh . 

  Hoạt động kinh doanh Ngân hàng có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau 

của đời sống kinh tế xã hội. Mỗi sự kiện biến động lớn nhỏ của đời sống kinh tế xã hội 

đều có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng, có thể làm tăng, 

giảm kết quả kinh doanh, thậm chí có thể thua lỗ hoặc dẫn đến phá sản. Chẳng hạn như 

: thiên tai, tình hình bất ổn về chính trị xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành, tình hình 

biến động kinh tế trong và ngoài nước như suy thoái, lạm phát ... 



  
 

  

 1.3- Các điều kiện về cạnh tranh . 

  Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Ngân hàng đã tạo điều kiện 

cho các Ngân hàng có thể mở rộng, đa dạng hóa các nghiệp vụ Ngân hàng, sự ra đời 

của nhiều loại hình Tổ chức tín dụng đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt. Thông thường 

những Ngân hàng lớn có điều kiện cạnh tranh tốt hơn những Ngân hàng nhỏ, tất nhiên 

sẽ có tỷ suất lợi nhuận  cao hơn. Các Ngân hàng lớn có nguồn vốn lớn, mạng lưới rộng 

sẽ có điều kiện mở rộng các nghiệp vụ, phân bố đầu tư vào nhiều ngành nghề, khu vực 

khác nhau từ đó phân tán được rủi ro, tăng thu nhập. 

 1.4- Tỷ trọng đầu tư vào tài sản sinh lời . 

  Tài sản sinh lời của Ngân hàng bao gồm các khoản mục đầu tư tín dụng và đầu 

tư chứng khoán. Tỷ trọng đầu tư vào tài sản sinh lời cao hay thấp tuỳ thuộc vào khả 

năng cung ứng vốn của Ngân hàng trên thị trường tiền tệ . 

 1.5- Sự biến động của lãi suất. 

  Trong điều kiện cạnh tranh lãi suất thường xuyên thay đổi do tác động của quan 

hệ cung cầu và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Sự thay đổi của lãi suất 

sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận  thu được của Ngân hàng. Giả sử một  Ngân hàng Thương 

mại có có nhiều Tài sản nợ loại nhạy cảm với lãi suất hơn là Tài sản có loại nhạy cảm 

với lãi suất, một sự sụt giảm của lã suất sẽ làm tăng lợi nhuận  của Ngân hàng và 

ngược lại một sự gia tăng lãi suất sẽ làm giảm lợi nhuận  của Ngân hàng. 

 1.6- Mức độ rủi ro tín dụng và các rủi ro khác. 

  Trong kinh doanh Ngân hàng lợi nhuận  và rủi ro luôn là hai yếu tố song hành 

với nhau, lĩnh vực nào mang lại nhiều lợi nhuận  tất yếu chứa đựng nhiều rủi ro. Đặc 

biệt trong nghiệp vụ tín dụng, mức độ tín dụng được thu hồi và tổn thất ảnh hưởng rất 

lớn đến lợi nhuận  Ngân hàng. Vì vậy rủi ro tín dụng và các rủi ro trong hoạt động 

khác là vấn đề quan trọng mà các  Ngân hàng Thương mại luôn phải quan tâm sâu sắc 

đến. 

  Bên cạnh các yếu tố dịnh tính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của  Ngân 

hàng Thương mại nêu trên, hai yếu tố định lượng tác động trực tiếp đến lợi nhuận  - kết 

quả tổng hợp của quá trình kinh doanh là các khoản thu nhập và chi phí kinh doanh                         



  
 

  

 2. Các khoản thu nhập của  Ngân hàng Thương mại . 

  Các khoản thu nhập của  Ngân hàng Thương mại được xác định trên cơ sở 

nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ như: nghiệp vụ tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, kim khí, đá 

quý, nghiệp vụ đầu tư liên doanh, đại lí uỷ thác, nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt ... và các hoạt động nghiệp vụ khác. Nội dung các khoản thu nhập của Ngân hàng 

cũng rất phong phú, mỗi loại nghiệp vụ đem lại cho Ngân hàng nguồn thu nhập khác 

nhau. Bao gồm: 

  * Thu từ nghiệp vụ tín dụng (thu lãi cho vay)  

  Nguồn thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng thu nghiệp 

vụ Ngân hàng. ở Việt nam thu từ nghiệp vụ này chiếm trên 70% tổng thu nghiệp vụ 

Ngân hàng. ảnh hưởng đến các khoản thu nhập từ thu lãi cho vay chủ yếu là lãi suất 

cho vay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các hình thức tín dụng ngày càng đa 

dạng nhằm thoả mãn yêu cầu về vốn cho nền kinh tế, thu hút nhiều khách hàng tạo 

điều kiện tăng lợi nhuận cho  Ngân hàng Thương mại. 

  * Thu từ nghiệp vụ đầu tư liên doanh liên kết, kinh doanh chứng khoán   

  Đây là hoạt động đem lại nguồn thu lớn thứ hai sau thu lãi cho vay và là một 

trong các khoản thu mới của hệ thống Ngân hàng. Do thị trường chứng khoán nước ta 

chưa phát triển nên nguồn thu này chủ yếu là từ hoạt động đầu tư liên doanh liên kết 

còn nguồn thu gián tiếp thông qua mua bán chứng khoán còn hạn chế. 

  * Thu lãi tiền gửi (tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, các TCTD khác) 

  Nguồn thu này thường rất nhỏ, do mục đích chính của các khoản tiền gửi này 

không phải là hưởng lãi mà là để tham gia các hoạt động thanh toán, dự trữ bắt buộc 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bảo toàn vốn. 

  * Thu nhập từ nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ. 

  Các  Ngân hàng Thương mại nếu được phép của Ngân hàng Nhà nước có thể 

tham gia mua bán, chuyển đổi ngoại tệ, mở tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ, làm các 

dịch vụ thanh toán quốc tế ... Những hoạt động này có thể đem lại thu nhập cho Ngân 

hàng như: lãi cho vay ngoại tệ, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, phí thanh toán ...  

  Việc phát triển nghiệp vụ này không những làm tăng thu nhập cho Ngân hàng 



  
 

  

mà còn tạo điều kiện cho dịch vụ thanh toán quốc tế được thuận lợi nhanh chóng góp 

phần mở rộng quan hệ Thương mại quốc tế. 

  * Thu từ hoạt động dịch vụ, lệ phí hoa hồng 

  Đây là nguồn thu tốn ít vốn nhất của Ngân hàng, hiện nay nguồn thu này của 

các  Ngân hàng Thương mại nước ta còn rất nhỏ, người ta ước tính rằng đối với các  

Ngân hàng Thương mại trên thế giới nguồn thu này chiếm từ 40 - 60% tổng thu nhập 

của Ngân hàng. Các  Ngân hàng Thương mại Việt nam cần phải có biện pháp tăng 

cường nguồn thu này. 

  * Các khoản thu khác  

  Ngoài các khoản thu trên các  Ngân hàng Thương mại còn có các khoản thu 

phát sinh trong quá trình hoạt động như:Thu phạt quá số dư, thu lãi phạt nợ quá hạn, 

thu bất thường...  

 Các nghiệp vụ kinh doanh của  Ngân hàng Thương mại có mối quan hệ với 

nhau, do vậy các khoản thu nhập gắn với từng nghiệp vụ cũng có mối quan hệ tương 

tự, mặc dù chúng có tính độc lập tương đối. 

 Tăng các khoản thu nhập của Ngân hàng trong mối quan hệ với chi phí mới là 

yếu tố quan trọng để tăng lợi nhuận . 

3. Các khoản chi phí của  Ngân hàng Thương mại . 

 Các khoản chi phí của các  Ngân hàng Thương mại cũng có những đặc điểm 

riêng. Nội dung các khoản chi phí trong kinh doanh Ngân hàng rất đa dạng và phong 

phú. Có các khoản chi trong nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ như: Trả lãi tiền gửi, trả lãi 

tiền vay,... có những khoản chi mang tính chất chi cho quá trình gia công sản xuất như 

: Chi về gia công, chế tác vàng bạc, chi in ấn tiền, ấn chỉ ... Ngoài ra còn có các khoản 

chi cho hoạt động bình thường của bộ máy Ngân hàng (chi phí quản lí và công vụ). 

Việc chặt chẽ các khoản chi phí trong kinh doanh, tiết kiệm các khoản chi không cần 

thiết có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện tăng thu nhập cho  Ngân hàng Thương 

mại. 

 * Chi cho nghiệp vụ kinh doanh:  

  Là các khoản chi phí phát sinh trong nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ Ngân hàng. 



  
 

  

Nội dung các khoản chi này bao gồm: 

  + Chi trả lãi tiền gửi: Khoản chi này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng chi 

của Ngân hàng, nhưng đây là khoản chi không thể hạn chế hay tiết kiệm được vì khoản 

chi này là chi cho nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của  Ngân hàng Thương mại. Mức 

chi phụ thuộc vào số dư taì khoản tiền gửi của khách hàng và lãi suất phải trả theo quy 

định của Nhà nước, khoản chi này càng lớn chứng tỏ khả năng huy động  vốn của  

Ngân hàng Thương mại càng cao. 

  + Chi trả lãi tiền vay: Là các khoản lãi phải trả cho các khoản tiền vay ở các 

Ngân hàng khác (vay Ngân hàng Nhà nước, vay các Tổ chức tín dụng khác ... ) 

  + Chi về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và đối ngoại: bao gồm các khoản chi 

phát sinh trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ như: chi về trả lãi tiền gửi, tiền vay bằng 

ngoại tệ, thủ tục phí ...  

  +Trả lệ phí hoa hồng và nghiệp vụ uỷ nhiệm: Bao gồm các khoản chi trả cho 

các tổ chức kinh tế hoặc Tổ chức tín dụng khác làm nhiệm vụ uỷ nhiệm cho Ngân 

hàng. Khoản chi này được xác định trên cơ sở tỷ lệ hoa hồng quy định về doanh số 

hoạt động uỷ nhiệm. 

  * Các khoản chi phí quản lí bao gồm: 

  +Chi lương và phụ cấp lương cho cán bộ viên chức ngành Ngân hàng: Hiện nay 

các  Ngân hàng Thương mại thực hiện việc chi cho cán bộ viên chức theo hệ số lương 

cơ bản và theo kết quả kinh doanh của kỳ. Chi lương phải thực hiện theo nguyên tắc 

mức tăng tiền lương thấp hơn mức tăng năng suất lao động và phát triển hoạt động 

Ngân hàng. 

  + Chi BHXH và công tác xã hội: là các khoản chi về phí BHXH, BHYT, kinh 

phí công đoàn ... 

  + Chi khấu hao Tài sản cố định bao gồm: khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn Tài sản 

cố định trong Ngân hàng theo tỷ lệ quy định. 

  + Chi mua sắm công cụ lao động nhỏ. 

  + Chi bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Tài sản cố định  



  
 

  

  + Chi in ấn vật liệu văn phòng 

  + Các chi phí khác  

      ... 

  Các khoản chi phí của Ngân hàng đều được thực hiện theo chế độ quản lý chi 

của Ngân hàng và Bộ tài chính. Trong hạch toán kế toán Ngân hàng phải mở nhiều tài 

khoản khác nhau để phù hợp với các khoản chi và thuận lợi cho việc quản lý theo dõi 

của Ngân hàng. 

   

                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 



  
 

  

Chương II: 

Thực trạng hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh  

của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 

 

I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế của địa phương và hoạt động kinh doanh 

của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá  

1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế của Thanh hoá và ảnh hưởng của nó đến 

hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 

 Qua hơn 10 năm nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung 

quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, 

chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ: lạm phát được đẩy lùi, đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. 

  Cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã không 

ngừng phát triển và hoàn thiện cả về loại hình, cơ cấu tổ chức bộ máy và nghiệp vụ. 

Các  Ngân hàng Thương mại hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế “lời ăn, lỗ 

chịu” cho nên chất lượng hoạt động đã tăng lên rõ rệt đặc biệt là hoạt động tín dụng và 

dịch vụ ngân hàng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế. 

  NHNo & PTNT Việt nam là một trong 4 NHTM Quốc doanh được chính thức 

thành lập sau hai pháp lệnh Ngân hàng 05/1990, thực hiện kinh doanh tiền tệ - tín dụng 

- Ngân hàng. NHNo & PTNT Việt nam có chi nhánh ở 61 tỉnh, thành phố và các khu 

vực trên cả nước.  

  Với chủ trương mở rộng mạng lưới, đa dạng hoá các nghiệp vụ ngân hàng, nâng 

cao uy tín và vị thế của NHNo & PTNT Việt nam đặc biệt là trên địa bàn Thành phố 

Thanh hoá,  nơi tập trung đông dân cư, các đơn vị tổ chức kinh tế và các cơ quan lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước. Ngày 11/02/1998 NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá được  thành lập và đi vào hoạt động - là đầu mối thu hút vốn nhàn rỗi trong 

dân cư và nguồn vốn trong thanh toán của các tổ chức kinh tế phục vụ đầu tư cho sản 

xuất kinh doanh và huy động vốn điều chuyển về Tỉnh để thực hiện chính sách phát 

triển nông nghiệp và nông thôn. 



  
 

  

  Trong vài năm gần đây do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở 

các nước Đông nam á và Nhật bản, đã làm cho nền kinh tế của các nước này suy thoái 

nghiêm trọng. Việt nam tuy không bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng khu 

vực nhưng đã tác động không nhỏ tới vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất nhập 

khẩu, tỷ giá hối đoái... gây khó khăn cho hoạt động Ngân hàng.  

 Năm 2000, tình hình kinh tế xã hội ở Thanh hoá cũng như cả nước nói chung có 

nhiều yếu tố tác động đến hoạt động Ngân hàng. Nền kinh tế thế giới đã có dấu hiệu 

phục hồi sau khủng hoảng, tác động tích cực đến nền kinh tế trong nước nên GDP  

tăng 8%, công nghiệp tăng 14% đặc biệt là sản xuất nông nghiệp tăng 5,5% với sản 

lượng lương thực quy thóc đạt 33,8 triệu tấn cao nhất từ trước tới nay. 

 Tuy nhiên, sản xuất trong nước còn gặp nhiều khó khăn sản phẩm tiêu thụ chậm 

và ứ đọng nhất là các ngành như : Du lịch, công nghiệp sản xuất thép, sản xuất xi 

măng... Các lĩnh vực khác như xuất nhập khẩu cũng có nhiều hạn chế do chưa khôi 

phục được các thị trường truyền thống, trong khi đó sức mua trong nước đã được tăng 

lên nhưng  tổng mức lưu chuyển hàng hoá tăng không đáng kể so với năm 1999. Ngoài 

ra tình hình thời tiết diễn biến thất thường nhất là trận lụt thế kỷ ở miền Trung đã gây 

thiệt hại cho hầu hết các ngành như giao thông, bưu điện... và nhất là sản xuất nông 

nghiệp. 

 Để kích thích sản xuất và tiêu dùng hàng hoá nội địa, Ngân hàng Nhà nước đã 5 

lần hạ lãi suất trần cho vay từ 1.25%/tháng xuống còn 0.85%/tháng, nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Nhưng do thiếu các dự 

án khả thi nên đầu tư trực tiếp của dân giảm, nguồn vốn của Ngân hàng ứ đọng, hiệu 

quả sử dụng vốn thấp. Mặt khác việc hạ lãi suất trần cho vay của Ngân hàng Nhà nước 

đã làm cho chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra giảm thấp gây khó khăn về tài 

chính cho các  Ngân hàng Thương mại. 

 Ban lãnh đạo NHNo & PTNT Việt nam đã có định hướng, giải pháp kịp thời, 

với cơ chế điều hành nhằm tăng cường vị thế của NHNo & PTNT Việt nam, tạo điều 

kiện cho Chi nhánh năng động hơn trong kinh doanh. 

 Là một Chi nhánh hoạt động trên địa bàn thành phố Thanh hoá nơi tập trung 



  
 

  

nhiều  Ngân hàng Thương mại trong Tỉnh với những thiết bị công nghệ ngân hàng hiên 

đại tiên tiến nhất trong toàn quốc, đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt, nhất là trên lĩnh 

vực dịch vụ và lãi suất.  

 Do năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn bị hạn chế nên khả 

năng cung ứng  ngoại tệ của các  Ngân hàng Thương mại nói chung và NHNo & PTNT 

Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá nói riêng đều bị động trong việc cung ứng ngoại tệ cho 

các nhà xuất khẩu. 

 Trước những khó khăn và thuận lợi cho hoạt động của các  Ngân hàng Thương 

mại. Mặc dù là một Chi nhánh mới được thành lập cho đến nay vừa tròn 3 năm, nhưng 

với sự chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo NHNo & PTNT Việt nam, Ban lãnh đạo 

của ngân hàng Thanh hoá và sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Chi nhánh. NHNo 

& PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá đã xác định rõ mục tiêu giải pháp trong chỉ 

đạo điều hành và biết phát huy mọi tiềm lực sẵn có của mình tổ chức hoạt động kinh 

doanh tốt. Với phương châm “đi vay để cho vay” Chi nhánh đã huy động  tiền gửi từ 

các tổ chức kinh tế và dân cư kể cả nội tệ và ngoại tệ đáp ứng nhu cầu vốn cho sản 

xuất kinh doanh, mở rộng và đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng. Cho nên ngay ở 

những năm đầu hoạt động Chi nhánh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu mà Hội đồng quản trị NHNo & PTNT Việt nam, Ban giám đốc Ngân hàng Thanh 

hoá đề ra. 

* Cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 

 

 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh được thể hiện qua mô hình sau: 
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Ghi chú :    

 Chỉ đạo trực tiếp   

 Quan hệ tác nghiệp  

 

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá . 

2.1. Hoạt động tín dụng . 

2.1.1. Về nguồn vốn. 

  Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng nông nghiệp cũng như các  Ngân hàng 

Thương mại khác ở trong môi tường có sự cạnh tranh gay gắt, để có thể đứng vững 

trên thị trường và tiếp tục phát triển, các  Ngân hàng Thương mại phải tiến hành kinh 

doanh có lãi. Muốn vậy  Ngân hàng Thương mại phải đẩy mạnh công tác huy động  

vốn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng. Năm 2000 NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá đã đạt kết quả cao trong công tác huy động  vốn, nhờ việc 

đánh giá đúng tầm quan trọng của nguồn vốn huy động nên NHNo & PTNT Chi nhánh 

số 7 tỉnh Thanh Hoá đã tìm mọi biện pháp phát huy khả năng huy động  vốn của mình. 

  Nhằm phát huy thế mạnh trên địa bàn Thanh phố, nơi tập trung đông dân cư 

cũng như các ngành kinh tế Địa phương,Trung ương, Chi nhánh đã tập trung huy động 

vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư tín dụng tại Chi nhánh và góp phần chuyển tải vốn cho 

địa phương khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành theo tinh thần nghị định 67/TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách Tín dụng - Ngân hàng phục vụ phát triển nông 

nghiệp và nông thôn. Kết quả: 



  
 

  

Bảng 1: Số liệu về nguồn vốn của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 

. 

    (Đơn vị: ngànđồng,%)  

Chỉ tiêu  Năm 1999 

 

Năm 2000 So sánh 2000/1999 

Số tiền Tỷ 

trọng 

Số tiền Tỷ 

trọng 

Chênh 

lệch 

+
-% 

Nguồn vốn  3.473.423 100 5.965.525 100 +2.492.10

2 

+71.7 

1.Nguồn vốn huy động  

từ  TCKT dân cư. 

3.465.116 99.7 5.877.108 98.5 +2.411.99

2 

+69.6 

2.Vốn tiền gửi  và các 

khoản vay TCTD khác 

8.307 1.3 88.417 1.5 +80.110 +964 

-Tiền gửi của các TCTD  8.307 1.3 88.417 1.5 +80.110 +964 

 

 Tổng nguồn vốn năm 2000 của Chi nhánh đạt 5.965.525 ngàn đồng, tăng hơn so 

với năm 1999 là 2492102 ngàn đồng (tăng 71.7%). Trong đó nguồn vốn tiền gửi và 

tiền vay các Tổ chức tín dụng khác là 88.417ngàn đồng, chiếm tỷ trọng 1.5%nguồn 

vốn năm 2000 tăng 80.110 ngàn đồng  so với năm 1999 (tăng 964%) ; nguồn vốn huy 

động  từ các tổ chức kinh tế và dân cư 5.877.108 chiếm tỷ trọng 98.5% nguồn vốn năm 

2000 tăng 2.411.992 ngàn  đồng so với năm 1999 tăng 69.6%. 

  Trong hoạt động kinh doanh của mình ngoài việc huy động  vốn từ tổ chức kinh 

tế và dân cư, Ngân hàng còn có quan hệ tiền gửi và tiền vay với các Tổ chức tín dụng 

khác. Xét về cơ cấu nguồn này, vốn tiền gửi của các Tổ chức tín dụng khác năm 2000  

đạt 88.417 ngàn đồng tăng 80.110 ngàn đồng so với năm 1999, Chi nhánh đã chủ động 

huy động nguồn vốn cho kinh doanh không phải đi vay vốn của các tổ chức tín dụng 

khác.Việc Chi nhánh tăng khối lượng tiền gửi các Tổ chức tín dụng khác đảm bảo cho 

Chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ tạo lập nguồn vốn. 



  
 

  

 Để thấy rõ hơn tình hình huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư năm 2000 của 

NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, chúng ta hãy xem xét các số liệu cụ 

thể ở bảng số liệu sau đây: 

  



  
 

  

Bảng 2: Tình hình huy động  vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư. 

                                                                            (Đơn vị: ngàn đồng,%) 

Chỉ tiêu  Năm 1999 

 

Năm 2000 So sánh 

2000/1999 

 Số tiền Tỷ 

trọng 

Số tiền Tỷ 

trọng 

Chênh 

lệch 

+
-% 

Tổng nguồn vốn huy 

động        

3.465.116 100 5.877.108 100 +2.411.99

2 

+41,0

0 

1.Số dư tiền gửi TCKT 28.135 0.81 435.673 7.5 +407538 +144

8 

+Tiền gửi VND 28.135 0.81 435.673 7.5 +407538 +144

8 

+Tiền gửi NgTệ quy 

VND 

      

2.Số dư tiền gửi tiết kiệm  2.635.986 76 5.084.113 86.5 +2.448.12

7 

+92.8 

+Bằng VND 2.430.023 70.1 4.657.156 79.2 +2.227.13

3 

+91.6 

+Bằng NgTệ quy VND 205.963 5.9 426.957 7.2 +220.994 +107 

3.Phát hành kỳ phiếu, trái 

phiếu  

800.995 23.19 357.322 6 -443.673 -55.4 

 

 Tính đến 31/12/12000 nguồn vốn  huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư của 

NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá là5.877.108, về số tuyệt đối tăng  

2.411.992  đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 1999, Điều này chứng tỏ công tác huy 

động vốn trong năm qua là tương đối tốt, Chi nhánh đã bước đầu tạo dựng được uy tín, 

vị thế của mình trên thị trường, đã mở rộng được quy mô, phạm vi kinh doanh. Với 

lượng vốn này Chi nhánh đã  phần nào đáp ứng được  khả năng mở rộng đầu tư tín 



  
 

  

dụng tại chỗ,  

 Tuy nhiên để đánh giá những ưu nhược điểm trong công tác huy động vốn năm 

2000 của Chi nhánh, ta đi vào xem xét cụ thể cơ cấu nguồn vốn huy động: 

  Về cơ cấu nguồn vốn huy động, huy động vốn dưới hình thức tiền gửi (tiền gửi 

của các tổ chức kinh tế và tiền gửi tiết kiệm) 5.519.786 ngàn đồng, chiếm tới 93.9% 

tổng nguồn vốn huy động, bằng 207% so với năm 1999. Trong đó tiền gửi của các tổ 

chức kinh tế chiếm tỷ trọng 7.1 % nguồn vốn huy động năm 2000 (trong khi năm 1999 

chỉ chiếm 0.81%), tăng về số tuyệt đối là 407.538 ngàn đồng, bằng 1548.47% so với 

năm 1999. Số dư tiền gửi tiết kiệm của các tầng lớp dân cư là 5.084.113 ngàn đồng, 

tăng 2..548.147 ngàn đồng (tăng 96.6%) so với năm 1999, chiếm tỷ trọng 86.5% nguồn 

vốn huy động  năm 2000 

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban giám đốc Chi nhánh đã xác định mối 

quan tâm hàng đầu của mình là tạo lập và phát triển nguồn vốn vững mạnh, mà trong 

đó nguồn vốn huy động  từ các thành phần kinh tế có vị trí quan trọng đặc biệt, đó là 

điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Việc tăng khối 

lượng vốn huy động  từ các tổ chức kinh tế không những giúp cho Ngân hàng có được 

số lượng vốn lớn với chi phí đầu vào thấp, mà còn thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ 

với các tổ chức kinh tế, từ đó làm cho các khoản mục thu nhập về dịch vụ của Ngân 

hàng sẽ tăng lên. Năm 2000 Chi nhánh đã đặc biệt quan tâm tới những khách hàng 

truyền thống có uy tín với Ngân hàng, đặc biệt phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các 

đơn vị  đóng trên địa bàn như: Đại học Hồng đức, Cảng vụ Thanh hoá, Cảng Thanh 

hoá và các công ty trách nhiệm hữu hạn  ... nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các 

tổ chức này, và phát triển các dịch vụ thanh toán trong hệ thống không những tăng 

cường tiềm lực huy động vốn của Chi nhánh mà còn cho cả các đơn vị bạn trong 

ngành. Tất cả những cố gắng trên của Chi nhánh đã làm cho tỷ trọng vốn huy động  từ 

các tổ chức kinh tế tăng từ 0.81% năm 1999 lên 7.4% năm 2000, góp phần giảm chi 

phí đầu vào, tạo điều kiện tăng thu nhập cho Chi nhánh. 

  Mặc dù trong năm 1999, với chủ trương kích cầu Ngân hàng Nhà nước đã liên 

tục hạ trần lãi suất cho vay, buộc các Ngân hàng phải hạ lãi suất tiền gửi, do đó lượng 

tiền gửi tiết kiệm của dân cư đã hạ đáng kể. Nhưng năm 2000 tại Chi nhánh lượng tiền 



  
 

  

gửi tiết kiệm vẫn đạt 5.084.113 ngàn đồng, tăng 2.448.127 ngàn đồng (tăng 92.87%) so 

với năm 1999, Chi nhánh đã nắm bắt và điều chỉnh kịp thời các mức lãi suất nên vẫn 

kích thích được người dân gửi tiền vào Ngân hàng. Mặt khác điều này cũng chứng tỏ 

uy tín và vị thế của NHNo & PTNT Việt nam nói chung và của Chi nhánh nói riêng 

đối với công chúng. 

 Việc huy động vốn bằng hình thức kỳ phiếu, trái phiếu xảy ra khi nhu cầu tín 

dụng của khách hàng vượt quá tổng số tiền huy động  được. Huy động vốn bằng hình 

thức này phải chịu lãi suất cao hơn so với hình thức trên. Trong khi đó lãi suất cho vay 

của Ngân hàng là không thay đổi hoặc giảm xuống, nếu tăng khoản mục này sẽ làm 

cho chi phí huy động  của Ngân hàng tăng lên, gây khó khăn cho việc cho vay của 

Ngân hàng. Do đó, năm 2000 nguồn vốn huy động  từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu 

của Chi nhánh giảm cả về số tuyệt đối (giảm 443673 ngàn đồng) và số tương đối (giảm 

55.39%) cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác, trong điều kiện nguồn vốn  tiền gửi có xu 

hướng tăng mạnh mà nguồn vốn huy động  từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu năm 1999 

chiếm tỷ trọng 23.11% nguồn vốn huy động là một điều không  hợp lý, Chi nhánh 

muốn tiết giảm chi phí huy động, tăng lợi nhuận, buộc phải giảm vốn huy động  từ 

nguồn này.  

 Trong cơ cấu vốn huy động, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 426.957 

ngàn đồng (quy đổi VNĐ) chiếm tỷ trọng 7.26% nguồn vốn huy động năm 2000, tăng 

220.994 ngàn đồng so với năm 1999. Với nguồn vốn  ngoại tệ này đã góp phần cho 

Chi nhánh ngân hàng ti nhr có thể đáp ứng được nhu cầu về ngoại tệ cho các khách 

hàng có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.  

 Như vậy tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá năm 2000 là không ngừng tăng lên về mặt số lượng nguồn thu hút được 

tương đối ổn định. Với cơ cấu nguồn vốn như vậy ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu 

nhập và chi phí của Ngân hàng, do đó Chi nhánh cần phải tăng cường hơn nữa nguồn 

vốn huy động, giảm tối đa nguồn vốn đi vay . 

2.1.2.Về sử dụng vốn. 

 NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá cũng như các Chi nhánh khác 

trong hệ thống NHNo & PTNT Việt nam và các  Ngân hàng Thương mại khác đều 



  
 

  

hoạt động theo nguyên tắc “đi vay để cho vay”. Vì vậy để hoạt động kinh doanh đem 

lại hiệu quả cao, Ngân hàng không những chú trọng đến công tác huy động vốn mà 

phải đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng vốn nhất là công tác tín dụng Ngân hàng. Bởi 

sử dụng vốn là khâu mấu chốt  cuối cùng, quyết định đến hiệu quả kinh doanh của 

Ngân hàng, do đó việc sử dụng vốn quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Ngân 

hàng. 

 Do hoạt động trên địa bàn  ngoại ô Thành phố Thanh hoá nên hầu hết khách 

hàng vay vốn tại Chi nhánh đều là các hộ cá thể, gia dình và các hộ sản xuất nông 

nghiệp và một số công ty TNHH hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

 Năm 2000 vừa qua Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá đã đặc biệt chú trọng tới 

công tác tín dụng nên đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Để đánh giá  thực 

trạng về hoạt động tín dụng của Chi nhánh chúng ta hãy cùng xem xét bảng số liệu sau: 

Bảng 3: Số liệu về tình hình dư nợ của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh 

Hoá 

                                                                               (Đơn vị: Ngàn đồng,%)   

Chỉ tiêu 

 Năm 1999 

 
Năm 2000 So sánh 2000/1999 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Chênh lệch +

-% 

Tổng dư nợ 3.511.319 100 5.980.230 100 +2468.911 +70.3 

1.Dư nợ ngắn hạn 1.568.155 44.7 1.942.288 32.5 +374.133 +23.8 

-Dư nợ ngắn hạn trong 

hạn 

1.533.331 43.7 1.917.810 32.1 +384.479 +25 

 +Hộ cai thể , nông đân   1.416.919 40.3 1.818.289 30.4 +401.370 +28.3 

 +Đối tượng khác 116.411 3.3 99.521 1.66 -16.890 -14.5 

-Nợ quá hạn  34.824 1 24.478 0.4 -10.346 -29.7 

2.Dư nợ trung dài hạn  1.684.537 47.9 3.828.942 64 +2.144.405 +127.3 



  
 

  

- dư nợ trung hạn trong 

hạn  

1.680.789 47.8 3.804.353 63.6 +2.123.691 +126.3 

 +Hộ cai thể , nông đân 546.997 15.6 1.926.879 32.2 +1379882 +252.3 

 +Đối tượng khác 1133792 32.2 1.877.474 31.3 +743.682 +65.6 

-Nợ quá hạn 3.748 0.1 24.589 0.4 +20.841 +556.3 

3. Dư nợ cầm cố 258.627 7.4 209.000 3.5 -49.627 -19.1 

 

 Qua bảng số liệu trên cho thấy tính đến 31/12/2000, tổng dư nợ của Chi nhánh 

đạt 5.980.230 ngàn đồng tăng 2.468.911 ngàn  đồng so với cùng kỳ năm 1999, về số 

tương đối tăng 70.3% so với năm 1999, nợ quá hạn chỉ ở mức 0.82% trên tổng dư nợ. 

Như vậy Chi nhánh đã đạt được mức tăng trưởng khá cao trong công tác tín dụng. 

 Để đạt được kết quả trên là do Chi nhánh đã kiên trì thực hiện đúng chiến lược 

khách hàng với mục tiêu xây dựng và phát triển quan hệ tín dụng với các thành phần 

kinh tế tư nhân, hộ gia đình. Thực hiện triệt để quyết định 67 của chính phủ, Chi nhánh 

đã đấu mối được với các  cấp uỷ Đảng chính quyền các cơ quan đoàn thể các ngành 

điều tra kinh tế ,tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương nâng 

cao được vị trí của ngân hàng cơ sở. Để tạo tiền đề và khẳng định vai trò của hệ thống 

NHNO& PTNT Việt nam trong nền kinh tế, khối lượng tăng trưởng tín dụng trong 

năm 2000 chủ yếu là cho vay các  hộ gia đình ,cá nhân và hộ sẩn xuất nông nghiệp 

(cho vay 8.052.800 ngàn đồng ) 

 Dư nợ cho vay ngắn hạn là 1.942.288 ngàn đồng, tăng 374.133 ngàn đồng so 

với cùng kỳ năm 1999, tuy nhiên xét về tỷ trọng trên tổng dư nợ lại giảm từ 44.7% 

xuống còn 32.5%. Như vậy đã có sự chuyển dịch trong cơ cấu cho vay của Chi nhánh 

phù hợp với định hướng của Nhà nước. 

 Dư nợ cho vay trung, dài hạn là 3.828.942 ngàn đồng tăng so với năm 1999 là 

2.144.405 ngàn đồng (tăng 127.3%). Tỷ trọng cho vay trung, dài hạn chiếm tới 64% 

trong tổng dư nợ cho vay. Do Chi nhánh đã kịp thời nắm bắt nhu cầu đầu tư trung, dài 

hạn của các cá nhân, hộ gia đình, các công ty trách nhiệm hữu hạn  để tiến hành chọn 



  
 

  

lọc và thẩm định các dự án có hiệu quả, các dự án như cho vay nâng cấp xe vận tải  của 

gia đinh bà Thịnh 300.000 ngàn đồng, gia dình anh Thắng  100.000 ngàn đồng v.v… 

đều đã được chi nhánh thẩm định và được Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh phê duyệt cho 

phép giả ngân năm 2000. 

 Về cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế : trong năm 2000 Chi nhánh luôn có 

biện pháp hữu hiệu để tiếp cận với các địa bàn đân cư, các xã có nhu cầu vay vốn lớn, 

các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 

các cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn  để chào hàng nhằm giới thiệu về khả năng 

cung ứng các nguồn vốn nội, ngoại tệ, các mức lãi suất, khả năng cung ứng các dịch vụ 

và các lợi ích khác có thể mang lại cho khách hàng. Do vậy đầu tư tín dụng của Chi 

nhánh chủ tập trung vào các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Đặc biệt Chi nhánh chú 

trọng đầu tư các đối tượng khách hàng có dự án trung, dài hạn có tính khả thi phù hợp 

với định hướng phát triển của đất nước cũng như đặc thù kinh tế của địa bàn Thành 

phố Thanh hoá . Dư nợ cho vay hộ gia dình, cá nhân,hộ sản xuất nông nghiệp  tại Chi 

nhánh đạt 3745168 ngàn đồng chiếm tỷ trọng 62.6% (năm 1999 chiếm 55.9%), có thể 

nói đầu tư tín dụng của Chi nhánh hầu hết tập trung vào hộ gia đình, cá nhân, hộ nông 

nghiệp . Đây là tình hình chung của các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại  đóng trên 

địa bàn Tỉnh, kể từ khi có quy chế cho vay không cần thế chấp đối với hộ sản xuất 

nông nghiệp vay đén 10 triệu đồng, các khoản đầu tư tín dụng vào lĩnh vực này thường 

có độ tin cậy cao hơn so với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, bởi đứng sau các khoản 

tín dụng này có sự đảm bảo ngầm từ phía Nhà nước và được sự ủng hộ của các cấp 

chính quyền địa phương  

  Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng ngày càng được mở rộng dư 

nợ cho vay tiêu dùng năm 2000 là 1.976.995 ngàn đồng tăng  so với năm 1999 là 

726.792 ngàn  đồng(Tăng 58.13%) chiếm tỷ trọng 33% trong tổng số dư nợ. đây là loại 

hình cho vay mới nhưng khá an toàn vì tập trung cho vay những đối tượng có thu nhập 

điều đặn hàng tháng,và trích một khoản thu nhập này để trả nợ cho ngân hàng. Đây là 

lĩnh vực cho vay được rất nhiều ngân hàng thương mại ưa chuộng,. với một khối lượng 

dư nợ còn khiêm tốn như vậy,  Chi nhánh cần phải có nhiều biện pháp để thu hút khách 

hàng này tới giao dịch tại chi nhánh. 



  
 

  

  Ngoài ra Chi nhánh còn thiếu sự chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng trên 

thị trường doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong tương lai doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh sẽ là một thị trường màu mỡ sôi động, các  Ngân hàng Thương mại sẽ phải cạnh 

tranh gay gắt với nhau để chiếm lĩnh thị trường này nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Với khối 

lượng dư nợ Doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có, Chi nhánh cần phải có nhiều 

biện pháp để thu hút khách hàng này tới giao dịch tại Chi nhánh, từ chính sách lãi suất, 

tiếp thị ... nhằm nâng cao uy tín của Chi nhánh trên thị trường “giàu có nhưng khốc 

liệt” này. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

luôn có ý thức về nguồn vốn của mình hơn các Doanh nghiệp Nhà nước và luôn khát 

khao lợi nhuận  tối đa, đây là điểm mạnh song cũng là điểm yếu của các doanh nghiệp 

này. 

 Ngoài ra trong năm 2000 việc cho vay cầm cố chứng chỉ có giá cũng giảm so 

với năm 1999 do những tháng cuối năm 1999 Chi nhánh phát hành kỳ phiếu trả lãi 

trước với lãi suất cao. 

 Doanh số cho vay của Chi nhánh đạt 8052 triệu  đồng, trong đó: Doanh số cho 

vay ngắn hạn 3579 triệu đồng, trung dài hạn 4473 triệu  đồng. 

 Doanh số thu nợ đạt 5583 triệu  đồng trong đó thu nợ ngắn hạn là 3244 triệu 

đồng, thu nợ trung dài hạn là 2339 triệu  đồng. 

 Đánh giá chất lượng tín dụng của Chi nhánh: Trong năm 2000 nợ quá hạn của 

Chi nhánh chỉ còn 49067 ngàn đồng chiếm 0,82% dư nợ, tăng 10.495 ngàn đồng (tỷ lệ 

nợ quá hạn tăng 27.2%) thể hiện mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn này rất thấp so với quy định 

của Ngân hàng Nhà nước song thể hiện chi nhánh chưa quan tâm đúng mức tới công 

tác thu hồi vốn có tiềm ẩn rủi ro, Chi nhánh chưa chú trọng công tác  thường xuyên 

sàng lọc để phân loại khách hàng, chưa đầu tư cho công tác tìm kiếm dự án khả thi để 

đầu tư còn ngồi chờ khách hàng có nhu cầu vay vốn đến xin vay,  đã xác định mức độ 

rủi ro trong từng lĩnh vực đầu tư, trong từng ngành kinh tế nhưng chưa thường xuyên 

chưa thành hệ thống, để  từ đó có biện pháp sử lý thoả đáng đối với các khoản nợ vay. 

Đối với các khoản nợ sắp và đã quá hạn, đã cùng với khách hàng tìm mọi biện pháp 

động viên thu hồi nhưng chua triệt để vẫn còn nợ quá hạn phát sinh.   Toàn bộ số nợ 

quá hạn của Chi nhánh đều phát sinh từ dư nợ cho vay ngắn hạn và cho vay trung hạn 



  
 

  

hộ nông đân  

 Mặt khác do Chi nhánh mới được thành lập và đi vào hoạt động vừa được 3 

năm cho nên hầu hết các khoản cho vay trung dài hạn đều chưa tới hạn hoàn trả, do 

vậy chưa thể đánh giá hết chất lượng tín dụng của các tất cả các khoản cho vay. 

 Như vậy trong năm 2000 với sự cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên trong 

Chi nhánh, đặc biệt là sự nhậy bén, năng động của Ban lãnh đạo Chi nhánh trong việc 

điều hành vốn, nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư ...Chi nhánh đã đạt được mức tăng 

trưởng vượt bậc về chỉ tiêu tín dụng (tăng 1.7 lần so với năm 1999), tỷ lệ nợ quá hạn 

thấp, tổng mức đầu tư trung dài hạn chiếm 64%, tỷ trọng cho vay hộ nông dân cá thể  

chiếm 62.6% so với năm 1998 là 55.9%, cho vay tiều dùng chiếm tỷ trọng 33% đạt dư 

nợ 191.976.995 ngàn đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn  mà ngành huy 

động được.  

2.2. Hoạt động kinh doanh đối ngoại. 

 Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại có thể nói là mới mẻ đối với hệ thống NHNo & 

PTNT nói chung, bởi vì trước đây nghiệp vụ này tập trung vào Ngân hàng Ngoại 

thương. Năm 2000 hoạt động kinh doanh đối ngoại của NHNo & PTNT Chi nhánh số 

7 tỉnh Thanh Hoá chưa có doanh số hoạt động do địa bàn hoạt động của chi nhánh chủ 

yếu là sản xuất nhỏ, hoạt động xuất nhập khẩu chưa có, tuy nhiên đây là nghiệp vụ 

kinh doanh tạo lợi nhuận cho Chi nhánh do đó Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn quan tâm 

đến cơ sở vất chất kỹ thuật và phương tiện cũng như nâng cao trình độ cán bộ trong 

lĩnh vực này, để khi có nghiệp vụ phát sinh đáp ứng kịp thời nhu cầu cho khách hàng, 

góp một phần vào thu nhập của Chi nhánh, đã tư vấn cho khách hàng hiểu biết một só 

vấn đề về lĩnh vực chuyển tiền ngoại tệ trong nước và ngoài nước, tư vấn về các lĩnh 

vực sử dụng các phương tiện thanh toán ngoại tệ,  tạo  uy tín đối với khách hàng...  

 Mặc dù các dịch vụ cũng như nghiệp vụ kinh doanh của hệ thống NHNo & 

PTNT chưa phong phú song qua đó bước đầu đã thu hút được khách hàng góp phần 

nâng cao vị thế hoạt động của Chi nhánh. 

2.3. Công tác kế toán thanh toán và ngân quỹ. 

 Công tác kế toán toán có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt 



  
 

  

động trong cơ chế thị trường nói chung và với Ngân hàng nói riêng. Thực hiện tốt công 

tác kế toán có nghĩa là ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách 

đầy đủ nhanh chóng, chính xác. Bởi vậy công tác kế toán là một cung cụ hữu hiệu 

không thể thiếu được trong quản trị kinh doanh Ngân hàng. 

 Mặc dù là một Chi nhánh mới được thành lập, đội ngũ cán bộ nhân viên ít, lực 

lượng thanh toán viên chỉ có 2 người bao gồm cả thanh toán viên giao dịch khách hàng 

và kế toán nội bộ nhưng đã tổ chức tốt việc thanh toán cho 20 tài khoản cá nhân và 

2.293 hộ sán xuất giao dịch với Ngân hàng, góp phần tạo được niềm tin của khách 

hàng đối với Ngân hàng nông nghiệp. 

 Đồng thời công tác thanh toán qua Ngân hàng cũng được Chi nhánh chú trọng. 

Trong năm 2000 đã thực hiện thanh toán liên hàng nội tỉnh là: 21.723 triệu  đồng, 

trong đó liên hàng liên hàng đi là 19.173 triệu  đồng. Tổng doanh số thanh toán trong 

năm 2000 là 27.893 triệu  đồng tăng 5% so với năm 1999  

 Hoạt động thu chi tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ trong năm 2000 của Chi nhánh 

đã tăng trưởng và phát triển cả về lượng và chất. Khách hàng của Chi nhánh chủ yếu là 

các hộ sản xuất, cho nên việc thu chi tiền mặt xảy ra thường xuyên : 

 + Doanh số thu tiền mặt và ngân phiếu thanh toán năm: 36.973.966 ngàn  đồng, 

trong đó thu tiền mặt là 36.215.466 ngàn  đồng, bình quân một ngày thu từ 150.000 - 

300.000 ngàn đồng . 

 + Doanh số chi tiền mặt và ngân phiếu thanh toán: 36.840.936 ngàn  đồng. trong 

đó chi tiền mặt: 36.080.939 ngàn  đồng, bình quân một ngày chi từ 200.000  -   

300.000 ngàn đồng      

  Ngoài ra lượng tiền mặt ngoại tệ trong năm  thu vào là 29.066 USD và chi ra là 

29.066 USD. 

 Thực hiện tốt công tác kế toán thanh toán và ngân quỹ không những giúp cho 

quá trình luân chuyển chứng từ nhanh chóng, chính xác, mà còn làm cho tốc độ luân 

chuyển vốn của khách hàng cũng như của Ngân hàng tăng nhanh, đảm bảo an toàn tài 

sản, từ đó nâng cao uy tín của Ngân hàng đối với khách hàng. 

2.4. Các hoạt động kinh doanh khác: 



  
 

  

 Định hướng hoạt động kinh doanh của  Ngân hàng Thương mại là không ngừng 

mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh, đa dạng hoá đa năng hoá hoạt động kinh 

doanh, nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận và phân tán rủi ro, ngoài các hoạt động kinh 

doanh truyền thống như: huy động vốn, cho vay, kinh doanh đối ngoại ... Chi nhánh 

NHNo & PTNT số 7 tỉnh Thanh Hoá chưa thực hiện  được các nghiệp vụ kinh doanh, 

dịch vụ khác như dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ bảo lãnh dự thầu, đầu tư chứng khoán...  

để tạo nên thu nhập mà chỉ mới thực hiện  được các nghiệp vụ kinh doanh truyền thống 

 Tuy đây là các nghiệp vụ kinh doanh mới, nhưng nó sẽ có triển vọng đem lại 

nguồn thu đáng kể cho NHNo & PTNT Việt nam hơn nữa qua các nghiệp vụ này thể 

hiện sự tích cực của Chi nhánh trong việc đa dạng hoá hoạt động kinh doanh. 

 Trên đây là những đặc điểm cơ bản nhất cho ta biết khái quát về hoạt động kinh 

doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá năm 2000. Cho ta thấy kết 

quả mà Chi nhánh đã đạt trong công tác huy động vốn, khối lượng và chất lương công 

tác tín dụng, khả năng đáp ứng nhu cầu chi trả và các dịch vụ Ngân hàng đối với khách 

hàng ... Đồng thời phản ánh những nỗ lực của toàn bộ cán bộ viên chức trong toàn Chi 

nhánh, đặc biệt là sự lãnh đạo sáng suốt của Ban giám đốc Chi nhánh. 

 Tuy nhiên để xem xét đánh giá một cách rõ nét, chân thực hoạt động kinh doanh 

của Chi nhánh, cần phải nghiên cứu kết quả kinh doanh của Chi nhánh qua chỉ tiêu 

tổng hợp đó là lợi nhuận  trong đó đi sâu phân tích chi tiết các khoản thu nhập - chi phí 

của Ngân hàng. 

II. Thực trạng tình hình thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của NHNo & 

PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 

 Để xem xét và phân tích các khoản thu nhập và chi phí, công cụ đầu tiên và rất 

quan trọng đó là Báo cáo thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh. Chi phí của Ngân 

hàng sau một năm tài chính, giúp các nhà lãnh đạo Ngân hàng biết được tình hình cân 

đối thu chi, mức độ lỗ lãi để kịp thời nghiên cứu và đề ra kế hoạch kinh doanh chỉ đạo 

công việc kinh doanh. Trên cơ sở xem xét, phân tích chi tiết các khoản thu nhập - chi 

phí để xác định được các khoản thu chủ yếu và có biện pháp tăng cường các khoản thu 

đó, đồng thời hạn chế tối đa các khoản chi bất hợp lý nhằm đảm bảo được mức lợi 



  
 

  

nhuận  cần thiết cho Ngân hàng. 

1. Tình hình thu nhập của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 

 Các  Ngân hàng Thương mại Việt nam hiện nay hầu hết hoạt động kinh doanh 

theo hình thức Ngân hàng đa năng, do đó thu nhập của Ngân hàng không chỉ đơn thuần 

thu từ hoạt động tín dụng mà còn là những khoản thu từ các nghiệp vụ như: kinh doanh 

ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh vàng bạc đá quý, thu từ các dịch vụ 

ngân hàng ... Mỗi nghiệp vụ của Ngân hàng mang một sắc thái khác nhau được tổng 

hợp lại thành thu nhập của Ngân hàng. Bởi vậy có thể nói rằng các khoản thu nhập của 

Ngân hàng hết sức đa dạng và phong phú, song chúng ta có thể khái quát các khoản 

thu nhập của Ngân hàng theo hai khoản thu chủ yếu là thu về hoạt động kinh doanh và 

các khoản thu khác. Trong đó thu về hoạt động kinh doanh là khoản thu chiếm tỷ trọng 

rất lớn trong tổng thu nhập của Ngân hàng. 

 Để phân tích các khoản thu nhập của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá, trước tiên chúng ta cùng xem xét chi tiết các khoản thu được hạch toán nội 

bảng qua bảng số liệu dưới đây: 



  
 

  

Bảng 4: Tình hình thu nhập của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá : 

(Đơn vị: Ngàn đồng,%)  

Chỉ tiêu  Năm 1999 Năm 2000 So sánh 2000/1999 

Số tiền Tỷ 

trọng 

Số tiền Tỷ 

trọng 

Chênh 

lệch 

+
-% 

Tổng thu nhập nội 

bảng  

399.206 100 603898 100 +204692 +51.27 

1.Thu lãi cho vay 375.956 94.2 552.274 91.5 +176.318 +46.89 

2.Thu về dịch vụ NH 6.965 1.75 9.176 1.5 +2.211 +31.74 

3.Thu nhập bất thường  16.242 4.2 40.689 6.7 +24447 +150.51 

4.Thu khác 102 0.03 1.758 0.3 +1.656 +1.623,

0 

 

 Qua bảng số liệu trên cho thấy Tổng thu nhập nội bảng của Chi nhánh đạt 

603.898 ngàn đồng, tăng 204.692 ngàn đồng so với năm 1999 (tăng 51.27%),bằng 

105% kế hoạch đề ra trong năm 2000. Điều đó chứng tỏ Chi nhánh đã có nhiều biện 

pháp để khơi tăng nguồn thu và thực hiện tốt các biện pháp đó. Để di sâu vào phân tích 

tình hình thu nhập của Chi nhánh nhằm xác định những nguồn thu chủ yếu, xu hướng 

tăng trưởng của các khoản thu, tìm ra những nguyên nhân và giải pháp thực hiện để 

khơi tăng nguồn thu, chúng ta cần phải xem xét cụ thể từng khoản thu nhập của Chi 

nhánh: 

* Thu lãi cho vay: 

 Năm 1999 nguồn thu từ khoản đầu tư cho vay của Chi nhánh đạt 375.956 ngàn 

đồng (chiếm tỷ trọng 94.2% Tổng thu nhập nội bảng năm 1999) đến năm 2000 thu lãi 

cho vay của Chi nhánh đạt 552.274 ngàn đồng (chiếm tỷ trọng 91.5% Tổng thu nhập 

nội bảng), như vậy có thể thấy rằng trong năm 2000 thu lãi cho vay đã tăng 176.318 

ngàn đồng (tăng 46.89% ) so với năm 1999. Do Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác 

cho vay đặc biệt là cho vay đối với hộ nông đân. Thu lãi cho vay là một trong 



  
 

  

những nguồn thu quan trọng nhất của  Ngân hàng Thương mại, đối với  Ngân hàng 

Thương mại Việt nam nói chung và đối với NHNo & PTNT Việt nam cũng như Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá nói riêng, đây là nguồn thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong tổng nguồn thu được hạch toán nội bảng, phản ánh khả năng hoạt động tín 

dụng của Ngân hàng. 

 Thu lãi cho vay cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lãi suất cho vay, 

thời hạn, số tiền cho vay ... Năm 1999 Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm trần lãi suất 

cho vay từ 1,25%/ tháng xuống còn 0,85%/ tháng đã ảnh hưởng tới mức thu lãi cho 

vay của Chi nhánh. 

 Nền kinh tế nước ta đang ở thời kỳ phát triển, do đó nhu cầu về vốn đầu tư phát 

triển, nâng cấp thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh là rất lớn. Trong hoạt 

động tín dụng của Chi nhánh năm2000, Chi nhánh đã tạo lập được một khoản vốn khá 

lớn và đã có sự tăng trưởng vượt bậc về dư nợ tín dụng (tăng 1.7 lần so với năm 1999), 

tuy nhiên nếu đem so với tổng nguồn vốn dư nợ của Chi nhánh  thực hiện vượt nguồn 

1.5%. Điều này có thể nói rằng Chi nhánh đã tận dụng hết được nguồn vốn của mình 

để cho vay đối với nền kinh tế, vẫn còn phải sử dụng vốn đièu hoà của trung tâm điều 

hành, có thể giải thích điều này là do Chi nhánh chưa thực sự quan tâm đúng mức huy 

động đủ vốn tại địa phương để cho vay, đây là loại vốn rẻ hơn nguồn vốn điều chuyển 

của trung tâm điều hành do phải cộng thêm phí điều chuyển vốn 

 Thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay của các  Ngân hàng Thương mại Việt 

nam chủ yếu vẫn là đầu tư tín dụng, kết quả thu của Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào 

hoạt động này. Nhu cầu vốn cho nền kinh tế không ngừng tăng lên, nếu như Ngân hàng 

đáp ứng được yêu cầu đó thời hạn quy mô hoạt động tín dụng được mở rộng, doanh số 

cho vay tăng, lợi nhuận  của Ngân hàng cũng tăng. Đối với NHNo & PTNT Chi nhánh 

số 7 tỉnh Thanh Hoá ngoài việc quan tâm đầu tư đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, 

cần mạnh  dạn đầu tư đối với lĩnh vực kinh tế cá thể khác nhiều hơn nữa sẽ làm tăng 

khối lượng tín dụng, đồng thời số lượng khách hàng có quan hệ với Chi nhánh cũng 

tăng lên. Hơn nữa, lãi suất huy động tại chỗ bao giờ cũng thấp hơn lãi suất điều hoà 

vốn. Do đó chi nhánh cần tăng cường công tác huy động vốn từ địa phương để cho vay 

Nếu thực hiện được như vậy thu nhập của Chi nhánh sẽ tăng lên rất nhiều. 



  
 

  

* Thu lãi tiền gửi  

 Trong hoạt động kinh doanh của mình để đảm bảo khả năng thanh toán đối với 

Ngân hàng bạn và của mình, các Ngân hàng đều có quan hệ tiền gửi đối Ngân hàng 

Nhà nước và có tài khoản vãng lai tại các Ngân hàng khác. Khoản thu nhập từ nghiệp 

vụ này thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh 

của  Ngân hàng và khả năng sinh lợi rất ít, nhưng đây là nghiệp vụ bắt buộc đối với các 

Ngân hàng để tránh tình trạng mất khả năng thanh toán.   

 Đối với NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá chủ yếu là thanh toán 

cùng hệ thống ngân hàng và thông qua ngân hàng tỉnh do đó ngân hàng chi nhánh số 7 

không có số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và khoản thu này không có  

* Thu về kinh doanh ngoại tệ  

 Khi Nhà nước thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, nhiều tập đoàn kinh tế 

cũng như tư nhân người nước ngoài vào Việt nam. Bên cạnh đó các doanh nghiệp 

trong nước cũng có nhu cầu nhập khẩu máy móc, nguyên liệu, hàng hoá cho sản xuất 

kinh doanh ... nên nhu cầu mua bán trao đổi ngoại tệ, thanh toán quốc tế cũng tăng lên. 

Chính vì vậy đã khuyến khích các Ngân hàng tận dụng những cơ sở vật chất sẵn có của 

mình để tiến hành hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ, hưởng phí. Ngay từ khi 

được thành lập Ban giám đốc NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá đã xác 

định tầm quan trọng của nghiệp vụ này. Tuy hoạt động kinh doanh ngoại tệ được chú 

trọng nhưng do nắm bắt tình hình biến động của ngoại tệ chưa được chính xác, kịp thời 

nên doanh số mua, bán ngoại tệ của Chi nhánh trong năm chưa có doanh thu 

 Thu về kinh doanh ngoại tệ sẽ là nguồn thu chiếm tỷ trọng cao trong tương lai 

đối với các Ngân hàng, do đó ngay từ bây giờ Chi nhánh cần phải có nhiều biện pháp 

tích cực để tăng nguồn thu này nhằm nâng cao thu nhập cho Chi nhánh. 

* Thu về dịch vụ Ngân hàng. 

  Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động dịch vụ phải được xem như một hoạt 

động kinh doanh thu lãi của các  Ngân hàng Thương mại. Hơn nữa có thể coi đây là 

một lĩnh vực kinh doanh giành giật thu nhập thông qua sự phục vụ tận tình, chu đáo và 

không ngừng đề cao chữ tín. Vì vậy,  Ngân hàng Thương mại không thể không tính 



  
 

  

đến hiệu quả của hoạt động này. Đối với các Ngân hàng hiện đại trên thế giới, hoạt 

động dịch vụ rất phát triển và đem lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng (nguồn thu 

này có thể chiếm từ 40 -50% tổng thu nhập ). Trong khi đó các  Ngân hàng Thương 

mại nước ta do trước đây chưa chú trọng đúng mức đến các nghiệp vụ này nên hoạt 

động dịch vụ của Ngân hàng còn rất đơn điệu. Vì vậy nguồn thu từ hoạt động dịch vụ 

của Ngân hàng chủ yếu là từ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch 

vụ chuyển tiền. Các dịch vụ khác như: dịch vụ uỷ thác, dịch vụ tư vấn, dịch vụ cho 

thuê két sắt, ... chưa thực sự phát triển. Đây là một tổn thất rất lớn đối với các  Ngân 

hàng Thương mại Việt nam vì mở rộng hoạt động dịch vụ không những đem lại cho 

Ngân hàng nguồn thu ổn định, chắc chắn, an toàn mà lại cần rất ít vốn và là một công 

cụ cạnh tranh trên thị trường rất có hiệu quả. 

 Ngày nay các  Ngân hàng Thương mại Việt nam đã thấy rõ được tầm quan 

trọng của hoạt động dịch vụ nên ngày càng chú trọng đến nghiệp vụ này và không 

ngừng hiện đại hoá công nghệ nhằm phát triển hơn nữa hoạt động dịch vụ Ngân hàng. 

Hệ thống  NHNo & PTNT Việt nam là một trong những Ngân hàng đi đầu trong lĩnh 

vực hoạt động này. Năm 1999 vừa qua NHNo & PTNT Việt nam đã tiến hành đầu tư 

để trang bị và nối mạng vi tính, nhất là năm 2000 hệ thống ngân hàng nông nghiệp việt 

nam đã đầu tư trang bị thanh toán chuyển tiền điện tử giúp cho dịch vụ chuyển tiền qua 

Ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Do 

đó nguồn thu từ dịch vụ của hệ thống NHNo & PTNT được nâng cao, năm 2000 thu từ 

dịch vụ Ngân hàng của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá đạt 9.176 ngàn 

đồng tăng 2211 ngàn đồng so với năm 1999, tuy nhiên nguồn thu này vẫn chiếm tỷ 

trọng nhỏ trong thu nội bảng của Chi nhánh (chiếm 1.5%). 

 Với phương châm tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ bằng cách tăng doanh số 

thanh toán qua Ngân hàng chứ không phải tăng lệ phí dịch vụ tổng doanh số thanh toán 

trong năm 2000 của Chi nhánh là 27.893 tỷ đồng tăng 5% so với năm 1999. 

  Hiện nay Chi nhánh đang áp dụng mức thu phí dịch vụ Ngân hàng như dịch vụ 

thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ chuyển tiền qua Ngân hàng nói chung là thấp 

hơn so với các  Ngân hàng Thương mại khác và thấp hơn so với bưu điện. Đây cũng là 

một ưu thế rất lớn của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá và ngày càng 



  
 

  

thu hút khách hàng sử dụng cácdv Ngân hàng, góp phần làm cho hoạt động dịch vụ 

Ngân hàng ngày càng phát triển tạo điều kiện cho Chi nhánh nâng cao thu nhập. 

* Thu nhập bất thường  

 Đây là khoản thu các khoản nợ gốc và lãi  các khoản vay của khách hàng đã 

được sử lý rủi ro. Với khoản thu này Chi nhánh tích cực khai thác để tăng thêm thu 

nhập, trong điều kiện khách hàng có thể trả được nợ gốc và lãi giảm thiểu rủi ro cho 

Ngân hàng. 

 Năm 2000 chi nhánh đã thu được 40.689 ngàn đồng chiếm 6.7 % so với năm 

1999 tăng hơn 24.447 ngàn đồng (tăng 148.84%) 

 Qua việc phân tích các nguồn thu chủ yếu trong Tổng thu nhập nội bảng của 

Chi nhánh ta thấy: thu lãi tiền vay là khoản thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất 

(91.5%), do trong năm 2000 Chi nhánh đã đẩy mạnh hoạt động tín dụng làm cho thu 

nhập từ hoạt động này tăng lên 176.318 ngàn  đồng góp phần chủ yếu trong sự tăng thu 

nhập nội bảng của Chi nhánh, các hoạt động khác cũng làm cho thu nhập nội bảng của 

Chi nhánh tăng lên (trừ hoạt động kinh doanh ngoại tệ ) so với năm 1999 Tuy nhiên 

cũng phải thừa nhận rằng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh vẫn còn đơn điệu, các 

nghiệp vụ có thể đem lại thu nhập chi Chi nhánh như: Kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh 

vàng bạc, đá quý, liên doanh liên kết, cho thuê két sắt,... chưa được thực hiện đã ảnh 

hưởng phần nào tới sự tăng trưởng về thu nhập của Chi nhánh. 

 Song tình hình thu nhập vẫn chưa phản ánh hết được hiệu quả kinh doanh của 

Ngân hàng. Để xác định được kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá chúng ta cần phải xem xét các khoản chi phí . 

2. Tình hình chi phí của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá  

 Cũng như các khoản thu nhập, chi phí là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết 

quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chi phí của Ngân hàng là các khoản chi phí 

phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng. Mỗi loại nghiệp vụ khác nhau có 

các khoản chi phí khác nhau, ngoài ra còn có các khoản chi cho hoạt động bình thường 

của bộ máy Ngân hàng. Vì vậy nội dung các khoản chi phí trong Ngân hàng rất phong 

phú và đa dạng.  



  
 

  

 Để nghiên cứu tình hình chi phí của Ngân hàng chúng ta có thể khái quát toàn 

bộ chi phí của Ngân hàng qua các khoản mục chính như sau: chi phí cho hoạt động 

kinh doanh, chi nộp thuế, chi cho nhân viên và chi khác. Năm 2000 tình hình chi phí 

của Chi nhánh NHNo & PTNT được thể hiện qua nội dung sau: 

 



  
 

  

Bảng 5: Tình hình chi phí của NHNo & PTNT  

Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá: 

( Đơn vị: ngàn đồng,%)  

Chỉ tiêu  Năm 1999 Năm 2000 So sánh 2000/1999 

Số tiền Tỷ 

trọng 

Số tiền Tỷ 

trọng 

+
-Số tuyệt 

đối  

+
-% 

Tổng chi nội bảng 407.479 100 434.523 100 +27.044 +6,64 

1.Chi về hoạt động KD 249.393 61,20 199.085 45,82 -50.308 -20,17 

3.Chi phí cho nhân viên 87.646 21,50 143.566 33,04 +55.920 +63,80 

4.Chi phí khác 70.440 17,30 91.872 21,14 +21.432 +30.42 

 

 Theo số liệu trên cho thấy Tổng chi phí nội bảng của NHNo & PTNT Chi nhánh 

số 7 tỉnh Thanh Hoá đạt 434.523 ngàn đồng, so với kế hoạch chi năm 2000 là 467.229 

ngàn đồng giảm được 7% . Chứng tỏ trong năm 1999 Chi nhánh đã có nhiều cố gắng 

trong việc quản lý các khoản chi phí góp phần tăng lợi nhuận. Để nghiên cứu tình hình 

chi phí năm 2000 của Chi nhánh chúng ta cùng xem xét từng khoản mục sau: 

* Chi về hoạt động kinh doanh: 

 Đây là khoản chi có tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí nội bảng của Ngân 

hàng. Tính đến cuối năm 2000, mức chi cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh là 

199.085 đồng chiếm tỷ trọng 45,82% trên tổng chi phí nội bảng, giảm so với năm 1999 

là 50308 ngàn đồng, do chi nhánh huy động trả lãi trước trong năm 1999  

* Chi phí cho nhân viên 

 Yếu tố con người có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả mọi hoạt động, các hoạt 

động nói chung chỉ có thể thực hiện được khi có sự điều khiển của con người. Ngành 

Ngân hàng là ngành kinh doanh đặc biệt mà đối tượng của nó là tiền tệ, hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn tới sự tăng trưởng và phát triển 

của nền kinh tế, năng suất hiệu quả làm việc của mỗi nhân viên Ngân hàng sẽ ảnh 

hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do đó ngành Ngân hàng nói 

chung mức chi lương bình quân cho cán bộ nhân viên thường cao hơn so với các ngành 



  
 

  

khác.  

 Toàn bộ chi phí cho nhân viên năm 2000 của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 

tỉnh Thanh Hoá là 143.566 ngàn đồng, tăng 55.920 ngàn đồng so với năm 1999 và 

chiếm tỷ trọng 33.03% tổng chi phí nội bảng. Việc tăng chi phí cho nhân viên là do 

trong năm 2000 do trong năm mức lương tối thiểu được tăng lên từ 180.000 –210.000 

đ, tổng số lao động đến cuối năm 2000 theo danh sách trả lương là 8 CBVC, Như vậy 

mức chi bình quân cho một CBVC là 17.94 triệu đồng, tăng so với năm 1999 là 6,9 

triệu đồng. Tăng chi phí cho nhân viên sẽ là yếu tố khích lệ người lao động, tuy nhiên 

việc tăng chi phí này phải kết hợp với nâng cao chất lượng, trình độ người lao động 

mới đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

* Các chi phí khác  

 Trong hoạt động của Ngân hàng ngoài những khoản chi chủ yếu cho hoạt động 

kinh doanh, Ngân hàng còn phải chi các khoản chi khác như: Chi khấu hao Tài sản cố 

định, chi mua sắm công cụ lao động,chi vật liệu, giấy tờ in, kho quỹ, cước phí bưu điện 

... đây là các chi phí cần thiết để cho hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi. 

Khoản chi phí khác chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí nội bảng của Ngân hàng 

nhưng nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi phí này sẽ phát sinh 

những khoản chi lãng phí, bất hợp lí. Năm 2000 khoản chi này của Chi nhánh là 

91.872 ngàn  đồng, chiếm tỷ trọng 21.14% tổng chi phí, tăng 21.432 ngàn đồng . Điều 

này chứng tỏ trong năm 2000 Chi nhánh chưa thực sự quản lý chặt chẽ các khoản chi 

phí này, đặc biệt là các khoản chi khoán, chi theo địng mức dự toán như: chi khấu hao 

Tài sản cố định, chi bảo dưỡng sủa chữa tài sản, chi công cụ lao động, vật liệu giấy tờ 

in,chi đào tạo  chi dự phòng  ...các khoản chi này đều tăng khá lớn so với năm 1999. 

Để giảm chi phí trên cơ sở tiết giảm tối đa các khoản chi phí bất hợp lý, tránh lãng phí 

nhằm tăng thu nhập cho Ngân hàng, Ngân hàng cần phải quản lý tốt hơn các khoản chi 

phí này, nhất là trong việc xét duyệt mức khoán và định mức để xác định các mức chi 

hợp lý nhất đối với từng loại. 

 Qua đánh giá chung tình hình chi phí của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá ở trên, ta thấy : trong năm 2000 Chi nhánh đã kiểm soát và không ngừng 

tìm mọi biện pháp để tiết kiệm các khoản chi, mặc dù chi phí tăng nhưng phù hợp với 



  
 

  

yêu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. 

 Như ở trên đã trình bày, chi phí cho hoạt động kinh doanh là chi phí chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong tổng chi phí của Ngân hàng, chi phí ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động kinh doanh Ngân hàng. Để thấy rõ hơn tình hình chi phí của Chi nhánh ta cần đi 

sâu phân tích khoản mực này. 

Bảng 5: Chi tiết về tình hình chi phí cho hoạt động kinh doanh của NHNo & 

PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 

(Đơn vị : ngàn đồng,%)  

Chỉ tiêu 

 Năm 1999 Năm 2000 So sánh 2000/1999 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

+
- Số tuyệt  

đối 
+

-% 

Chi về hoạt động KD 249393 100 199085 100 -50.308 -20,17 

1.Trả lãi tiền gửi  1171484 46.97 148411 74.54 +30.993 +36,39 

+Trả lãi tiền gửi các đơn 

vị TCKT 

7901 3.17 6083 3.09 -1.818 -23,00 

+Trả lãi tiền gửi tiết kiệm  109247 43.80 142328 71.49 +33.081 +30,28 

2.Trả lãi tiền vay   0    

3.Trả lái phát hành KP,TP 117832 47.24 32707 16.42 -85.125 -72,24 

4.Chi về KD ngoại tệ      0    

5.Chi khác về HĐ KD 14412 5.77 17966 9.02 +3554 +24,66 

 

 Chi phí cho hoạt động kinh doanh năm 2000 của NHNo & PTNT Chi nhánh số 

7 tỉnh Thanh Hoá là 199.085 ngàn đồng giảm 50308 ngàn đồng so với năm 1999, về số 

tương đối giảm 20.17%. Để thấy rõ sự thay đổi này ta phải phân tích từng khoản chi dể 

thấy rõ nguyên nhân của sự thay đổi này: 

* Trả lãi tiền gửi. 

 Năm 1999 chi phí cho trả lãi tiền gửi của Chi nhánh là 117.149 ngàn đồng, 



  
 

  

chiếm tỷ trọng 46.97,31% trong chi về hoạt động kinh doanh, đến năm 2000 chi phí 

này là 148.411 ngàn đồng, chiếm tỷ trọng 74,54% chi về hoạt động kinh doanh, tăng 

28.738 ngàn đồng (tăng 24.53%) so với năm 1999. Chứng tỏ NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá đã chú trọng đến công tác huy động vốn từ các tổ chức 

kinh tế, dân cư. 

 + Năm 2000,chi trả lãi tiền gửi các tổ chức kinh tế là 6.83 ngàn đồng (chiếm tỷ 

trọng 3.09%chi về hoạt động kinh doanh) giảm so với năm 1999 là 1.818 ngàn đồng. 

Nguyên nhân của sự giảm chi phí trả lãi tiền gửi các tổ chức kinh tế là do trong năm 

2000  mặc dù Chi nhánh đã có nhiều biện pháp tiếp cận và thắt chặt mối quan hệ với 

các tổ chức kinh tế nhưng số dư tiền gửi bình quân trong năm giảm. Với nguồn vốn 

huy động được từ các tổ chức kinh tế là 435.673 ngàn  đồng tăng hơn so với năm 1999 

là 407.538đồng đây là số dư tăng lên cuối năm còn bình quân trong năm lại thấp cho 

nên chi trả lãi cho nguồn này giảm đi cũng là điều đễ hiểu. Đây là nhiệm vụ đặc biệt 

quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng bởi nguồn vốn này có chi phí 

đầu vào thấp góp phần mở rộng đầu tư cho vay cuả Ngân hàng, không những thế mở 

rộng huy động vốn từ nguồn vốn tiền gửi này còn tạo điều kiện cho Ngân hàng tăng 

các khoản thu về dịch vụ. Tuy nhiên do tính chất của nguồn vốn này ít ổn định cho nên 

khi sử dụng chỉ nên sử dụng tối đa 70 - 80% để đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân 

hàng, giữ uy tín của Ngân hàng đối với khách hàng, do vậy chi nhánh cần phải có 

chính sách khuyến khích khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến gửi 

tiền và sử dụng các phượng tiện thanh toán của ngân hàng  

 + Trả lãi tiền gửi tiết kiệm  

 Chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm năm 2000 của Chi nhánh là142.328 ngàn  đồng tăng 

33.081 ngàn  đồng so với năm 1999. Đây là nguồn vốn có tính chất tương đối ổn định, 

giúp Ngân hàng chủ động hơn trong kinh doanh. 

 *Trả lãi phát hành kỳ phiếu, trái phiếu  

 Năm 2000 Chi nhánh đã chi trả cho khoản này là 32.707 ngàn đồng (chiếm tỷ 

trọng 16.42% chi về hoạt động kinh doanh) so với năm 1999 việc chi trả lãi phát hành 

kỳ phiếu, trái phiếu đã giảm rất mạnh: giảm 85.125 ngàn đồng (giảm 72.24%). Do 



  
 

  

trong năm 2000 khối lượng vón huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu là 357.322 

đồng so với năm 1999 giảm 443.673 ngàn đồng. Việc giảm khối lượng vốn huy động 

từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu đã giảm bớt một khoản chi phí lớn, vì lãi suất huy 

động bằng kỳ phiếu, trái phiếu cao nhất trong các hình thức huy động. Mặt khác trong 

năm 1999 Ngân hàng Nhà nước đã 5 lần hạ lãi suất trần cho vay từ 1,25%/tháng xuống 

còn 0,85%/tháng đã làm cho chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra giảm, nếu Chi 

nhánh huy động dưới hình thức này lớn, sẽ gặp phải rủi ro về lãi suất lớn, gây khó 

khăn cho hoạt động kinh doanh.  

* Chi về kinh doanh ngoại tệ và các khoản chi phí khác  

 Kinh doanh ngoại tệ đối với NHNo & PTNT Việt nam còn là nghiệp vụ tương 

đối mới mẻ. Năm 2000 chi kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh chưa phát sinh, chứng 

tỏ Chi nhánh chưa thực hiện tốt nghiệp vụ kinh doanh này. 

 Các khoản chi khác về hoạt động kinh doanh năm 2000 là 17.966 tăng 3.554 

ngàn  đồng so với năm 1999, các khoản chi phí này chi ra để phục vụ cho các hoạt 

động kinh doanh của Chi nhánh. Việc tăng các khoản chi phí này sẽ giúp cho các hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng được tốt hơn, tuy nhiên phải có biện pháp quản lý 

chặt chẽ tránh phát sinh những khoản chi phí lãng phí. 

 Tóm lại, tình hình chi phí của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 

năm 2000 có những điểm nổi bật sau: Chi trả lãi tiền gửi là khoản chi chủ yếu với tỷ 

trọng 34.15% tổng chi phí nội bảng, chi phí trả lãi phát hành kỳ phiếu, trái phiếu giảm 

mạnh so với năm 1999, các khoản chi còn lại đều còn rất cao. Điều này đòi hỏi Chi 

nhánh phải có nhiều biện pháp quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nhằm giảm chi phí 

tăng thu nhập như: tăng cường các biện pháp để huy động nguồn tiền gửi từ tổ chức 

kinh tế, dân cư, hạn chế tối đa nguồn đi vay, ...quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý.  

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh 

Hoá  

 Qua việc phân tích các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo Thu nhập - Chi phí của 

NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá ta có thể xác định kết quả kinh doanh 

của Chi nhánh như sau: 



  
 

  

Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh  

theo Báo cáo Thu nhập - Chi phí . 

 Đơn vị : ngàn đồng  

Chỉ tiêu Năm 1999 Năm 2000 

So sánh 2000/1999 

Số tuyệt 

đối 
+

-% 

Tổng thu nội bảng 406.228 603.898 +197.671 +48,6

5 

Tổng chi phí nội bảng 414.501 434.523 +20.022 +4,83 

Chênh lệch (  Thu -  Chi ) -8.273 +169.375   

 

 Qua bảng số liệu trên ta thấy cả Tổng thu nhập và Tổng chi phí nội bảng năm 

2000 đều tăng lên, trong đó Tổng thu nhập nội bảng tăng197.671 ngàn  đồng, Tổng chi 

phí tăng 20.022 ngàn đồng so với năm 1999, tốc độ tăng của Thu nhập lớn hơn tốc độ 

tăng của Chi phí (tốc độ tăng thu nhập là 48.65%, tốc độ tăng chi phí là 4.83% ). Như 

vậy trong năm 2000 Chi nhánh đã đạt được kết quả rất tốt trong việc khơi tăng nguồn 

thu và tiết giảm chi phí. Nhưng qua đó cũng cho thấy hoạt động kinh doanh của Chi 

nhánh thể hiện qua Báo cáo Thu nhập - Chi phí là lãi, lãi nội bảng trong năm 2000 là 

169.375 ngàn đồng ( so với năm 1999 lỗ là 8.273 ngàn đồng), tuy nhiên khoản lãi này 

không đánh giá hoàn toàn kết quả kinh doanh của đơn vị. Tại sao vậy ? Đây là đặc thù 

trong chế độ hạch toán kế toán của hệ thống NHNo &PTNT Việt nam.  

 Trong năm 2000 Tổng nguồn vốn kinh doanh của Chi nhánh là 5.965.525 ngàn 

đồng, trong khi đó Tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 5.980.230 ngàn đồng, do đó có sự 

thiếu vốn được điều chuyển từ  Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh về cho vay , nguồn vốn 

này được điều hoà từ các chi nhánh khác trong cùng hệ thống. Chi nhánh sẽ nhận được  

khoản thu lãi cho vay từ nguồn vốn trên hạch toán nội bảng. Nhưng khoản chi lãi điều 

hoà không được coi như chi nội bảng, do đó không phản ánh trên Báo cáo Thu nhập - 

Chi phí. Nên bảng cân đối Chi nhánh là lãi đây là một tồn tại không phản ánh chính 

xác kết quả kinh doanh của đơn vị 



  
 

  

 Để xem xét đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & 

PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá chúng ta phải căn cứ vào Bảng kết quả tài chính 

theo quy định 946A về khoán tài chính trong hệ thống NHNo & PTNT Việt nam. Theo 

đó kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh như sau: 

Bảng 7: Kết quả tài chính theo quy định 946A 

  (Đơn vị :Ngàn đồng,%)  

Chỉ tiêu Năm 

1999 

Năm 

2000 

Chênh lệch 

Số tuyệt 

đối 

+
-% 

A.Tổng thu 946A 406.228 603.893 +   197.665 +48.65 

I.Tổng thu nội bảng 406.228 603.893   

II.Các khoản cộng thêm vào thu 

nhập 

    

      1.Thu lãi thừa vốn     

      2.Phí huy động vốn hộ TW     

B.Tổng chi 946A 332.085 404.091 +   72.006 +21.68 

I.Tổng chi nội bảng (Trừ lương và    

phụ cấp lương) 

326.855 308091   

II.Các khoản loại trừ khỏi chi phí  0   

      -Trả lãi huy động vốn hộ TW  0   

III.Các khoản cộng thêm vào chi 

phí 

5.230 96000   

      -trả lãi điều hoà vốn  5.230 96000   

C.Quỹ thu nhập (A-B) (Lợi 

nhuận) 

74.143 199.802 + 125.659 +169.48 

 Kết quả hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng được thể 

hiện cuối cùng là lợi nhuận nếu như lợi nhuận thu được là cao, 



  
 

  

được gọi là kinh doanh tốt, có hiệu quả, còn ngược lại là không có hiệu quả.  

Năm 2000 Tổng thu 946A của Chi nhánh đạt 603.893 ngàn đồng tăng so với năm 1999 

là 197.665 ngàn đồng (tăng 48.65%). Nếu chỉ xét riêng Tổng thu nhập của Ngân hàng, 

đây là bức tranh phản ánh những cố gắng vượt bậc của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 

tỉnh Thanh Hoá, trong giai đoạn hiện nay của nền kinh tế nước ta trì trệ, thiểu phát, lãi 

suất cho vay liên tục giảm xuống, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, hầu hết các Ngân 

hàng huy động vốn vào nhiều nhưng cho vay ra lại gặp khó khăn, trong khi đó nợ quá 

hạn chiếm tỷ lệ quá cao trên tổng dư nợ của các Ngân hàng (chiếm tới 14%). Bên cạnh 

đó Tổng chi 946A của Chi nhánh năm 2000 là 404.091 ngàn đồng trong khi năm 1999 

là 332.085 ngàn đồng, tăng 72.006 ngàn đồng (tốc độ tăng 21.68%). Như vậy tốc độ 

tăng thu nhập cao hơn tốc độ tăng chi phí, về số tuyệt đối mức tăng của thu nhập lớn 

hơn. 

 Lợi nhuận (Quỹ thu nhập) đạt được năm 2000 của Chi nhánh là 199.802 ngàn 

đồng tăng 125.659 ngàn đồng (tăng 169.48% so với năm 1999). Đây là thành công 

đáng kể của toàn Chi nhánh trong suốt quá trình kinh doanh của năm tài chính. Qua đó 

có thể nói rằng việc tăng chi phí của Ngân hàng năm 2000 là hợp lý. Vì không phải bất 

cứ hoạt động nghiệp vụ nào khi tăng chi phí cũng làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng, 

mà tăng chi phí sẽ là cơ sở để tăng lợi nhuận, đặc biệt là các khoản chi để trang bị các 

thiết bị công nghệ Ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng thực hiện nhanh chóng, 

chính xác, an toàn các dịch vụ như thanh toán, chuyển tiền..., nâng cao uy tín của Ngân 

hàng để từ đó thu hút được nguồn vốn lớn với lãi suất thấp, tăng số lượng khách hàng 

vay vốn ... Với lợi nhuận  đạt được như vậy đã làm cho Quỹ tiền lương hình thành năm 

2000 là 126.432 ngàn đồng (đạt 2.69 lần Quỹ lương cơ bản), đảm bảo thu nhập cho 

người lao động, khuyến khích nâng cao năng suất lao động. 

 Ngoài ra để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh người ta còn sử dụng các chỉ 

tiêu như: lãi suất huy động bình quân, lãi suất cho vay bình quân. Lãi suất huy động 

bình quân được xem như giá mua của Ngân hàng. Chỉ tiêu này phản ánh công tác huy 

động củ Ngân hàng. Các Ngân hàng tiến hành huy động vốn dưới nhiều hình thức khác 

nhau. Lãi suất cho vay bình quân phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng. 

 



  
 

  

Lãi suất HĐ bình quân = 

Trả lãi tiền gửi + Trả lãi TGTK + 

Trả lãi PHTP - Trả lãi ngoại tệ 

Tài sản nợ trả lãi bình quân 

  

Lãi suất CV bình quân  = 

Thu lãi CV + Thu lãi TG +Thu lãi  

điều hoà vốn - Thu lãi ngoại tệ 

Tài sản có sinh lãi bình quân 

 

 Chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu 

nhập của Ngân hàng, chênh lệch này càng lớn, thu nhập của Ngân hàng càng cao. Năm 

2000 chênh lệch giữa lãi suất đầu ra và đầu vào của Chi nhánh chỉ là 0,3 % so với năm 

1999 là 0,2% tăng 0.1%, do nguyên nhân cơ bản là trong năm 2000 chi nhánh đã thu 

được  nguồn thu nhập bất thường là 40.689. Mặt khác cuối năm 1999 chi nhánh đã huy 

động loại vốn trả lãi trước nên đã tăng chênh lệch lãi xuất đầu ra đầu vào .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Chương III 

Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, giảm chi phí,  

nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo & PTNT  

Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá  

 Trong nền kinh tế thị trường các yếu tố cạnh tranh nổi lên rất gay gắt đối với 

hoạt động kinh doanh Ngân hàng, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Thanh hoá trung 

tâm chính trị ,kinh tế,văn hoá của Tỉnh, nơi tập trung đông dân cư có thu nhập cao, 

cùng rất nhiều Ngân hàng Thương mại với trang bị công nghệ ngân hàng hiện đại, tiên 

tiến nhất trong  toàn Tỉnh hoạt động. Mục tiêu của các Ngân hàng Thương mại là phải 

làm thế nào, tìm mọi biện pháp để tối đa hoá lợi nhuận . Một trong những giải pháp 

hữu hiệu nhất để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng là phải thường 

xuyên phân tích, quản lý các khoản thu nhập - chi phí nhằm phát hiện những “mảnh 

đất màu mỡ” có khả năng mang lại lợi nhuận  cao cho Ngân hàng. 

 Qua phân tích một số hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, cũng như phân tích thực tế tình thu nhập - chi phí và đánh 

giá kết quả kinh doanh của Chi nhánh qua 2 năm 1999 và 2000 ở Chương II, đã cho ta 

thấy rõ được mức độ ảnh hưởng của các khoản thu nhập và chi phí tới kết quả kinh 

doanh của Chi nhánh. Đồng thời đã chỉ rõ những thế mạnh và những khó khăn tồn tại 

của Ngân hàng, từ đó có các biện pháp phát huy thế mạnh hạn chế những khó khăn, 

tồn tại nhằm đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. 

 Việc tìm ra các giải pháp để khơi tăng thu nhập, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả 

kinh doanh luôn là vấn đề trăn trở đối với nhà quản trị Ngân hàng. Họ không những 

muốn tìm kiếm lợi nhuận  hiện tại mà cả lợi nhuận  trong tương lai. Để góp phần làm 

tăng thu nhập, giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá nói riêng và NHNo & PTNT Việt nam nói chung, trong 

phạm vi nghiên cứu của mình, em xin mạnh dạn trình bày một số giải pháp sau: 

I. Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập cho NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá . 

 Tăng thu nhập là mong muốn của tất cả các doanh nghiệp để có thể đứng vững 



  
 

  

trong cạnh tranh và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh. Với mục tiêu tối đa hoá 

lợi nhuận, các doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng không thể không 

thực hiện tốt hoạt động kinh doanh để không ngừng tăng thu nhập cho mình. Để tăng 

thu nhập trong hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 

cần thực hiện một số giải pháp sau: 

1. Mở rộng hoạt động đầu tư tín dụng, tăng cường chất lượng công tác cho vay. 

 Mở rộng thị trường đầu tư tín dụng luôn là mong muốn của các  Ngân hàng 

Thương mại, vì trong giai đoạn hiện nay đây là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu 

cho các Ngân hàng. Đối với NHNo & PTNT Việt nam, việc mở rộng quy mô tín dụng 

cũng là một vấn đề hết sức cấp bách, bởi NHNo & PTNT không chỉ cung ứng vốn cho 

lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn và cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế mà còn là 

vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của bản thân Ngân hàng. Tuy nhiên việc mở 

rộng hoạt động đầu tư tín dụng của Ngân hàng phải đi theo hướng nào, mới có hiệu 

quả mới chính là vấn đề cần phải quan tâm. Muốn vậy, để Chi nhánh có thể tăng 

trưởng quy mô tín dụng, phát triển kinh doanh cần phải bám sát những giải pháp sau: 

 * Mở rộng đối tượng cho vay đối với mọi thành phần kinh tế và đa dạng hoá các 

hình thức cấp tín dụng. 

 Hiện nay nguồn vốn huy động được của Chi nhánh là khá nhỏ chưa đáp ứng 

lượng vốn cho vay ra, vì vậy đã phải sử dụng một lượng vốn điều chuyển từ Ngân 

hàng Tỉnh, có thể thấy rõ điều này qua tỷ trọng chi lãi điều hoà vốn của Chi nhánh. 

Mặc dù Chi nhánh đã có mức tăng trưởng huy động vốn vượt bậc trong năm 2000 

nhưng mức độ huy động vốn của chi nhánh chưa đáp ứng được nhu cầu đâu tư địa 

phương. Trong khi đó nhu cầu về vốn của các tổ chức kinh tế là khá lớn, đặc biệt là 

khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, đầu tư 

thiết bị công nghệ hiện đại, đầu tư tiêu dùng cho đân chúng. Do đó ngoài định hướng 

của Chi nhánh là tăng cường mở rộng cho vay đối với hộ xản xuất nông nghiệp thuộc 

các xã đóng trên địa bàn.thực hiện triệt để nghị quyết 67 của chính phủ Chi nhánh cần 

phải quan tâm đến các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động kinh doanh có hiệu 

quả, có những dự án sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế của đất nước cũng như đặc thù kinh tế của địa bàn thành phốThanh hoá. 



  
 

  

 Bên cạnh đó Chi nhánh cần phải đa dạng hoá các phương thức cho vay phù hợp 

với nhu cầu sử dụng vốn vay của khách hàng, làm cho việc luân chuyển vốn tín dụng 

phù hợp với luân chuyển vật tư, tiền vốn trong sản xuất, kinh doanh của khách hàng 

vay vốn. Song song với các phương thức cấp tín dụng chủ yếu như: phương thức cho 

vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án,... Chi nhánh cần mạnh dạn áp dụng các 

phương thức cho cho vay như: cho vay thiếu hụt trong thanh toán... Phương thức cho 

vay từng lần chỉ áp dụng cho vay đơn chiếc, không nên lạm dụng phương thức này, 

vừa bị động, vùa lãng phí vốn, vùa nhiều thủ tục giấy tờ.  

 Hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng không chỉ bó hẹp trong một vài lĩnh 

vực mới mẻ, mở rộng tín dụng cũng có nghĩa là lĩnh vực đầu tư. Khi mở rộng đầu tư 

sang một lĩnh vực đầu tư chưa phải là “lãnh địa” quen thuộc của Ngân hàng cũng như 

của Chi nhánh, đó có thể coi là “Con dao hai lưỡi”, do đó khi thực hiện đầu tư, mở 

rộng hoạt động tín dụng Chi nhánh cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nhưng không 

vì thế mà từ chối cơ hội đầu tư khả thi. 

 * Thực hiện tốt công tác Maketing Ngân hàng. 

 Là một Chi nhánh mới được thành lập, do đó Chi nhánh cần thực hiện công tác 

tiếp thị một cách chủ động, thường xuyên. Thông qua các hội nghị khách hàng, các 

phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu về mình. Có biện pháp hữu hiệu để tiếp 

cận với các công ty lớn, các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh và sản xuất 

kinh doanh có hiệu quả để chào hàng nhằm giới thiệu về khả năng đáp ứng các nguồn 

vốn ngoại tệ các mức lãi suất, khả năng đáp ứng các dịch vụ và các lợi ích khác có thể 

mang lại cho doanh nghiệp. Qua đó sẽ góp phần cho Chi nhánh nắm bắt rõ được yêu 

cầu vốn của nền kinh tế trong các ngành nghề; Các động thái của các tổ chức tín dụng 

khác. Trên cơ sở đó xây dựng và quyết định các đối sách đúng đắn, hợp lý nhằm mở 

rộng và phát triển tốt mọi quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị quản lý ngành và các 

Chi nhánh NHNo & PTNT khác trong cùng hệ thống. 

 Đối với khách hàng thường xuyên có quan hệ giao dịch với Ngân hàng với khối 

lượng dư nợ lớn, trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi, Ngân hàng cần có các chế độ ưu đãi 

như có thể ra hạn nợ khi các doanh nghiệp gặp khó khăn, áp dụng mức lãi suất thấp 

hơn so với các khách hàng khác, khuyến khích bằng cách tặng quà, thăm viếng... Đây 



  
 

  

là cách rất tốt để giữ quan hệ với khách hàng hiện tại và tăng số lượng khách hàng đến 

giao dịch với Ngân hàng, tăng uy tín của Ngân hàng. 

 * Mở rộng tín dụng cần phải chú ý vấn đề nhân lực cụ thể là đội ngũ cán bộ tín 

dụng có trình độ nghiệp vụ cao. 

 Một thực trạng tồn tại phổ biến trong nhiều Ngân hàng hiện nay là nợ quá hạn 

chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ của Ngân hàng. Nguyên nhân không thể không nói 

đến là trình độ bất cập của đội ngũ cán bộ. Thực tế cho thấy có thể đưa món nợ vay 

thành nợ khó đòi ngay từ khâu xét duyệt và thẩm định dự án sản xuất kinh doanh do 

cán bộ xử lý thẩm định dự án chỉ hiểu mơ hồ về ngành nghề dự định đầu tư, điều này 

tất yếu có sự sai lệch trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn đối khách hàng. 

 NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá có số lượng cán bộ tín dụng ít, 

hoạt động trên địa bàn rộng, khách hàng của Chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên nhiều lĩnh vực. Do vậy việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên là 

một vấn đề cần phải đặc biệt coi trọng. 

 NHNo & PTNT Việt nam cần ban hành quy chế cho Chi nhánh được chủ động 

trong việc tuyển dụng lao động phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh,  để Chi 

nhánh có thể tuyển dụng được những cán bộ có trình độ năng lực cao, nắm vững 

chuyên môn nghiệp vụ của ngành, có hiểu biết sâu rộng những kiến thức về pháp luật, 

thị trường, ngoại ngữ, tin học... 

 Chi nhánh cần phải bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường của từng 

người, theo đúng chuyên đào đạo, cung cấp các thiết bị làm việc tương ứng với khả 

năng làm việc của nhân viên đó. Có chế độ khen thưởng, xử phạt kịp thời; chi trả 

lương một cách tương sứng đối với những cán bộ tín dụng để kích thích họ hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. Đối với những cán bộ tín dụng không đủ đạo đức phẩm chất hoặc chuyên 

môn nghiệp vụ cần kiên quyết chuyển đi bộ phận khác. 

 Hiện nay một vai trò rất quan trong của Ngân hàng đó là không chỉ đơn thuần là 

nhà đầu tư mà còn là nhà tư vấn cho khách hàng về khả năng sản xuất kinh doanh của 

khách hàng. Do đó không thể đưa mục tiêu mở rộng tín dụng nếu không kịp thời bổ 

sung, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ tín dụng Ngân hàng về năng lực 



  
 

  

thẩm định và sự am hiểu về lĩnh vực đầu tư, có trực giác nhạy bén. Như vậy thông qua 

việc lựa chọn, sử dụng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ có chú trọng đến nghệ thuật cho 

vay cho cán bộ tín dụng, Chi nhánh có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng một 

cách hợp lý trong từng khoản mục đầu tư, nâng cao uy tín của mình, tăng thu nhập. 

 * Cần phân đoạn thị trường, phân loại khách hàng, cho điểm khách hàng, trên 

hệ thống máy tính ; từng bước hỗ trợ cán bộ tín dụng trong việc cung cấp thông tin về 

khách hàng trợ giúp cho quá trình ra các quyết định để cho vay, từng bước sàng lọc 

khách hàng để tập trung đầu tư cho những khách hàng hoạt động kinh doanh có hiệu 

quả. 

 * Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất, nhằm đưa ra một mức lãi suất hợp lý, có 

tính chất cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng từ đó tăng khối lượng đầu tư tín dụng. 

 Mở rộng hoạt động tín dụng không có nghĩa là mở rộng một cách tràn lan, điều 

này sẽ hết sức nguy hiểm cho Ngân hàng bởi như vậy rủi ro trong hoạt động tín dụng 

sẽ rất cao. Do đó việc mở rộng hoạt động tín dụng phải kết hợp với những biện pháp 

ngăn ngừa rủi ro. Để củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tín dụng Chi 

nhánh nên chăng phải dựa vào những giải pháp sau: 

 - Mở rộng hoạt động tín dụng nhưng phải nằm trong khả năng quản lý, kiểm 

soát của Ngân hàng. 

 Thực tế đã có nhiều Ngân hàng quá đặt nặg vấn đề tăng trưởng tín dụng mà 

không coi trọng vấn đề an toàn, đến chất lượng, tăng dư nợ nhưng không đi kèm với 

việc quản lý của cán bộ tín dụng nên đã dẫn đến tình trạng quá tải đối với cán bộ tín 

dụng. Dư nợ bình quân quá lớn nên cán bộ chuyên trách không thể quản lý, kiểm soát 

chặt chẽ món vay, Do đó khó có thể phát hiện sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn không 

hiệu quả...để đình chỉ cho vay, thu hồi nợ vay Ngân hàng. 

 Do vậy đối với Chi nhánh song song với việc mở rộng tín dụng cung cấp cho 

nền kinh tế cần phải quan tâm đến khả năng kiểm soát của mình đối với các khoản tín 

dụng đã đầu tư. 

 - Trước khi cho vay, trong và sau khi cho vay các cán bộ tín dụng cần phải tiến 

hành thẩm định, kiểm tra, giám sát quá trình cho vay, sử dụng vốn vay có đúng với 



  
 

  

mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng hay không? Uy ttín của người đi vay thế 

nào?... 

 Hiện tại, NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá có tỷ lệ nợ quá hạn 

trên tổng dư nợ rất nhỏ 0.81% và phát sinh ở cả cho vay ngắn hạn, trung hạn nhưng 

không phải như vậy mà chúng ta có thể kết luận được rằng tất cả các khoản cho vay 

còn lại của Chi nhánh đều có chất lượng rất tốt. Bởi vì hầu hết các khoản cho vay trung 

dài hạn của Chi nhánh đều chưa đến hạn thu nợ. Do đó cán bộ tín dụng của Chi nhánh 

cần phải đặc biệt coi trọng công tác thẩm định sau khi cho vay, luôn giám sát các đơn 

vị vay vốn để kiểm tra việc sử dụng vốn của họ ra sao, tình hình hoạt động kinh doanh 

của khách hàng hiện tại như thế nào...Để có biện pháp sử lý kịp thời, tránh rủi ro cho 

Ngân hàng. 

 - Khi mở rộng hoạt động tín dụng để đảm bảo chất lượng đầu tư tín dụng điều 

không thể thiếu đối với Ngân hàng là phải có nguồn thông tin tín dụng đáng tin cậy. 

Nguồn thông tin này có thể là từ Trung tâm phòng ngừa rủi ro (CIC), từ phía các khách 

hàng vay vốn, các nguồn khác: Bao gồm nguồn thông tin trong hồ sơ Ngân hàng và 

những thông tin bên ngoài. Với nhiều nguồn thông tin như vậy Ngân hàng sẽ có căn cứ 

để phát  tiền vay. Tuy nhiên với nhiều kênh thông tin, nhiều nguồn cung cấp, thông tin 

nhận được sẽ bị nhiễu, nhiều khi mâu thuẫn với nhau do không chính xác. Vấn đề đặt 

ra là Ngân hàng và cán bộ tín dụng phải có đủ năng lực để chọn lọc để sử lý thông tin 

có hiệu quả trong việc thẩm định dự án cho vay.  

 - Nâng cao vai trò của công tác thanh tra kiểm soát khi mở rộng đầu tư tín dụng. 

 Thanh tra kiểm soát lá nghiệp vụ rất quan trọng để đảm bảo chất lượng công tác 

cho vay, do đó khi mở rộng hoạt động tín dụng thời hạnì vai trò của công tác thanh tra 

kiểm soát được đề cập ở đây không chỉ nhằm vào phía đơn thuần là kiểm tra khách 

hàng và còn quan trọng ở chổ phải kiểm tra thanh lọc những cán bộ tín dụng mất phẩm 

chất tiêu cực gây thất thoát tài sản, làm mất uy tín của Ngân hàng. 

 Tóm lại để tăng thu nhập cho Ngân hàng trong điều kiện hiện nay, hai vấn đề 

mở rộng đầu tư tín dụng cho mọi thành phần kinh tế và nâng cao chất lượng hiệu quả 

các khoản cho vay có ý nghĩa quan trọng như nhau. Tăng trưởng tín dụng góp phần tạo 



  
 

  

điều kiện cho Ngân hàng tăng nguồn thu, chất lượng các khoản cho vay cao là đảm bảo 

vững chắc để tăng thu nhập, hạ thấp rủi ro trong hoạt động tín dụng. 

2. Đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ Ngân hàng và mở thêm các nghiệp vụ mới 

nhằm tăng thu nhập cho Ngân hàng. 

 Trong lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng, các  Ngân hàng Thương mại cung ứng 

đến thị trường những sản phẩm có tên gọi phổ biến là các dịch vụ Ngân hàng. Hoạt 

động dịch vụ của Ngân hàng có xu thế ngày càng gia tăng, đặc biệt là đối với các  

Ngân hàng Thương mại hiện đại, dịch vụ Ngân hàng là  nguồn thu chủ yếu và quan 

trọng. Trong cấu thành của một dịch vụ Ngân hàng thời hạn chất lượng dịch vụ là một 

trong thành tố quan trọng nhất quyết định đến hình ảnh, uy tín của Ngân hàng là cơ sở 

chủ yếu để thắt chặt mối quan hệ khách hàng ( tạo lòng trung thành) và quyết định khả 

năng sinh lời của  Ngân hàng Thương mại. Do đó, việc thường xuyên duy trì cải tiến 

và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết 

các  Ngân hàng Thương mại và trở thành lợi thế cạnh tranh đưa đến sự thành công của 

Ngân hàng. 

 Đối với các  Ngân hàng Thương mại Việt nam nói chung hiện nay, bước đầu đã 

có những cải tiến đáng kể về dịch vụ Ngân hàng, chú trọng nâng cao chất lượng dịch 

vụ Ngân hàng. Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa nhận rằng mở rộng và nâng cao chất 

lượng dịch vụ Ngân hàng vẫn chưa được quan tâm đúng. Do đó cải tiến và nâng cấp 

chất lượng dịch vụ diễn ra khá chậm chạp. chưa đồng bộ, thiếu sự chắc chắn. Vì vậy đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của Ngân hàng từ hoạt động dịch vụ. Có thể thấy 

rằng, hiện nay thu nhập từ hoạt động dịch vụ của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá cũng như các  Ngân hàng Thương mại khác vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ 

trong tổng thu nhập. Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ chủ yếu là thu phí dịch vụ 

thanh toán qua Ngân hàng, còn các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ khác như: Dịch 

vụ tư vấn đầu tư, cho thuê két sắt... vẫn chưa được chi nhánh chú trọng phát triển. Vì 

vậy để tăng thu nhập cho Ngân hàng từ thu phí dịch vụ các Ngân hàng cần phải tiến 

hành các biện pháp sau : 

 -Thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng, trên cơ sở đầu tư phát 

triển công nghệ ngân hàng để quá trình thanh toán qua Ngân hàng được nhanh chóng, 



  
 

  

thuận tiện, an toàn. Trang bị hệ thống máy vi tính hiện đại được nối mạng giữa các 

Ngân hàng trong hệ thống và với các Ngân hàng kháctrong cả nước. 

 Hiện nay, tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh 

toán qua Ngân hàng chiếm khoảng trên 60%, khối lượng thanh toán bằng tiền mặt ở 

nước ta còn quá lớn so với tổng phương tiện thanh toán. Do cơ sở hạ tầng viễn thông 

đảm bảo cho hệ thống thanh toán còn thiếu và yếu; Người dân vẫn có thói quen sử 

dụng tiền mặt; Cơ sở pháp lý còn thiếu, chưa đồng bộ và nhất quán... Vì vậy để có thể 

tăng khối lượng thanh toán qua Ngân hàng ngoài việc đầu tư trang bị máy móc phương 

tiện hiện đại, tuyên truyền vận động công chúng hiểu rõ những ích lợi sử dụng thanh 

toán qua ngân hàng của các Ngân hàng hiện đại, Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra 

những quy chế đảm bảo tính đồng bộ nhằm kích thích phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

 Bên cạnh những công cụ thanh toán cổ truyền như séc,... các Ngân hàng cần 

đưa vào sử dụng rộng rãi công cụ thanh toán không dùng tiền mặt mới hiện đại như thẻ 

thanh toán. Đẩy mạnh, phát triển các điểm giao dịch rút tiền mặt từ thẻ, sớm đầu tư 

trang bị máy ATM. ATM được xem là một trong các thiết bị bắt buộc phải có công 

nghệ ngân hàng hiện đại của bất kỳ các định chế tài chính nào đang trên đường phát 

triển. Do đó NHNo & PTNT Việt nam nên nhanh chóng đầu tư tăng cường số lượng 

máy rút tiền tự động để cạnh tranh thu hút khách hàng đến giao dịch.  

 - Mạnh dạn tiến hành các dịch vụ mang lại thu nhập ổn định cho Ngân hàng như 

dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn về thanh toán quốc tế, dịch vụ bảo quản chứng từ vật có 

giá, cho thuê két sắt ... Đây là dịch vụ mới mẻ đối với người dân Việt nam, để các dịch 

vụ này đem lại hiệu quả cao, Ngân hàng cần phải có chiến dịch tuyên truyền quảng cáo 

về những tiện ích, mức phí cụ thể ... đến từng khách hàng để họ thấy được những ưu 

điểm, lợi ích của những dịch vụ đem lại. 

 Nền kinh tế Việt nam ngày càng phát triển và từng bước hội nhập với nền kinh 

tế khu vực và thế giới. Thị trường chứng khoán đang từng bước được chuẩn bị ra đời, 

các Ngân hàng sẽ trở thành những tổ chức tài chính trung gian giữa người cấp vốn và 

người nhận vốn đầu tư. Nhiều nghiệp vụ mới sẽ được mở ra cho Ngân hàng như: dịch 

vụ in ấn, bảo quản chứng khoán; làm đại lý bán chứng khoán mới phát hành; làm môi 



  
 

  

giới chứng khoán; trực tiếp kinh doanh chứng khoán ... góp phần khơi thông nguồn 

vốn, mở rộng đầu tư, tăng thu nhập cho Ngân hàng, tạo sự chuyển biến về tỷ trọng thu 

dịch vụ của Ngân hàng. 

 Hiện nay kinh doanh ngoại tệ vẫn được coi là mới mẻ đối với các Ngân hàng. 

Khoản thu về kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong Tổng thu nhập của 

Ngân hàng. Để tạo điều kiện cho các mối quan hệ thương mại cũng như việc giao lưu 

kinh tế - xã hội phát triển. Ngân hàng cần phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại 

tệ, cụ thể như: 

- Đa dạng hoá các loại ngoại tệ kinh doanh. 

Dolla Mỹ vẫn là hàng hoá chính, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh 

ngoại tệ của chi nhánh. Bởi vì hiện nay USD vẫn là loại ngoại tệ mạnh nhất và được 

chấp nhận thanh toán phổ biến tại tất cả các thị trường quốc tế. Các khách hàng vẫn tín 

nhiệm sử dụng USD trong các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu. Trong thời gian 

sắp tới, khi mà các nước Châu á khôi phục lại nền kinh tế sau khủng hoảng tiền tệ và 

thị trường Châu á dần chiếm được lòng tin của các đối tác phương Tây thì hoạt động 

xuất nhập khẩu của Việt nam cũng sẽ có nhiều tăng trưởng lên. 

Ngoài ra Ngân hàng cũng nên nghiên cứu về khả năng mua bán đồng euro khi 

được phép. Hiện nay thị trường Việt nam còn đang dè dặt với loại ngoại tệ này. Nhất là 

thời gian này do khủng hoảng chiến sự ở Châu âu làm cho đồng euro bị giảm giá trị từ 

10 - 12%. Nhưng triển vọng trong tương lai không xa đồng euro sẽ lên ngôi, cạnh tranh 

vị trí số 1 của USD, trở thành một trong những công cụ dự trữ lớn trong nhiều nước 

trên thế giới. 

Ngân hàng cần chuẩn bị sẽ từ khâu khai thác nguồn cho đến khâu giao dịch, 

thanh toán để có thể nhanh chóng thoả mãn mọi nhu cầu phát sinh, thích ứng ngay với 

cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó Ngân hàng cũng cần tạo điều kiện thuận lợi, 

Marketing hướng dẫn khách thực hiện giao dịch bằng các ngoại tệ khác USD. 

- Đa dạng hoá các loại hình giao dịch. 

Hiện nay Ngân hàng chủ yếu tiến hành giao dịch Spot và một số giao dịch 

Forward. Ngân hàng cũng có thể thực hiện được giao dịch Swap nhưng chưa có đối 



  
 

  

tác, loại hình này chưa phổ biến trên thị trường hối đoái nước ta. Hoạt động kinh doanh 

ngoại tệ nói chung còn mang tính sơ khai, đơn giản, sắp tới NHNN đang nghiên cứu để 

đưa vào thực hiện thêm nhiều loại hình giao dịch mới như Option, Future... Khi thị 

trường phát triển toàn diện hơn những hình thức này thực sự trở thành phương tiện để 

phòng ngừa rủi ro hữu hiện và cũng là công cụ để các nhà kinh doanh có đầu óc có thể 

đầu cơ thu lợi thì chúng sẽ phát triển mạnh mẽ với nhiều sự biến dạng khác nhau. Do 

vậy cán bộ kinh doanh đối ngoại cần phải được chuẩn bị sẵn sàng về nghiệp vụ chuyên 

môn, nắm vững các quy định của NHNN va NHNO Trung ương về quy trình thực 

hiện. Ngân hàng nghiên cứu áp dụng linh hoạt sáng tạo các quy định này sao cho phù 

hợp với đặc điểm của Ngân hàng, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong các khâu, 

các thủ tục giao dịch. Cán bộ phụ trách phải nhạy bén, tỉnh táo để khai thác có hiệu quả 

các công cụ này, đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng. 

 Để tăng thu nhập cho Ngân hàng từ nguồn thu dịch vụ, bên cạnh việc Ngân 

hàng đầu tư công nghệ hiện đại, đa dạng hoá các loại dịch vụ, phát triển những dịch vụ 

mới ... một điều mà Ngân hàng không thể không coi trọng đó là vấn đề nhân lực. 

Những cán bộ thực hiện các công việc này phải có trình độ nghiệp vụ, có khả năng sử 

dụng các loại máy móc hiện đại, có khả năng giao tiếp... Có như  vậy chất lượng dịch 

vụ ngân hàng mới được nâng cao, tăng uy tín và khả năng cạnh tranh, từ đó góp phần 

tăng thu nhập cho Ngân hàng. 

3. Tăng cường uy tín của Ngân hàng đối với khách hàng bằng nhiều biện pháp 

khác nhau từ đó không ngừng tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn huy 

động. 

 Trong nền kinh tế thị trường, các Ngân hàng luôn cạnh tranh gay gắt vơíi nhau, 

khách hàng là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngân 

hàng. Khách hàng có toàn quyền lựa chọn Ngân hàng để phục vụ cho mình và uy tín 

của Ngân hàng là điều kiện đầu tiên để thu hút khách hàng. Ngân hàng phải tìm mọi 

cách để tạo ra được một hình ảnh đẹp của mình đối với khách hàng. 

 - Đảm bảo đầy đủ khả năng thanh toán, chi trả và đáp úng nhu cầu tín dụng bất 

cứ lúc nào của khách hàng. Ngân hàng phải tổ chức thanh toán nhanh chóng, chính 

xác, an toàn để gây được lòng tin của Ngân hàng đối với khách hàng. 



  
 

  

 - Các cán bộ Ngân hàng khi đi tiếp xúc với khách hàng phải niềm nở, phục vụ 

tận tình và tác phong nhanh nhẹn để tạo được hình ảnh tốt của Ngân hàng đối với 

khách hàng. 

 - Ngân hàng cần có biện pháp để thu hút tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, có 

chính sách hợp lý để khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân như phục vụ các 

dịch vụ đối với khách hàng với phí thấp và nhiều lợi ích khác cho khách hàng. Từ đó 

có biện pháp khai thác triệt để nguồn vốn này nhưng không để xảy ra tình trạng mất 

khả năng thanh toán ảNgân hàng hưởng đến uy tín của Ngân hàng. 

 Ngân hàng nên áp dụng và phát triển thể thức tiết kiệm dài hạn, trả lãi hàng 

tháng, nhận và trả tiền gửi tiết kiệm tại nhà theo yêu cầu của khách hàng qua điện thoại 

(có thu dịch vụ phí thấp). Những thể thức này đáp ứng được yêu cầu của những khách 

hàng cao tuổi, không tham gia vào kinh doanh có khoản tiền lớn muốn gửi vào Ngân 

hàng lĩnh lãi hàng tháng để đảm bảo cuộc sống và tránh những rủi ro khi mang tiền 

trên đường đi. 

II. Một số biện pháp quản lý, tiết kiệm các khoản chi phí của Ngân hàng. 

 Giảm hợp lý các khoản chi phí của là một trong những biện pháp hữu hiệu để 

làm cho kết quả kinh doanh của Ngân hàng ngày càng được nâng cao. 

 Chi phí của Ngân hàng rất đa dạng và phong phú nhưng có thể khái quát làm hai 

khoản chi lớn là chi cho hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý. Để tiết kiệm chi phí 

của Ngân hàng có nghĩa là tiết kiệm hai khoản chi này. 

 Đối với chi cho hoạt động kinh doanh, chủ yếu là chi phí cho việc huy động 

vốn, huy động vốn càng nhiều, chi phí cho việc huy động càng lớn là một điều tất yếu. 

Giảm được chi phí này là giảm tỷ lệ chi phí trên tổng huyđộng vốn. Do vậy Ngân hàng 

cần phải phát huy tăng cường các nguồn vốn huy động với giá rẻ như huy động vốn 

dưới hình thức tiền gửi giữ hộ và tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế có chi phí 

đầu vào thấp nhất. Đồng thời phải giảm tối đa các nguồn vốn huy động với giá cao như 

phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, các nguồn vốn đi vay... Để giảm lãi suất huy động bình 

quân của Ngân hàng xuống còn mức thấp nhất nhằm giảm chi phí huy động cho Ngân 

hàng. 

 Để Ngân hàng có thể huy động được nguồn vốn lớn với chi phí đầu vào nhỏ 



  
 

  

nhất (lãi suất thấp) là tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, phụ thuộc vào mạng 

lưới của Ngân hàng phải rộng, có uy tín. Đây là điều mà hiện nay hệ thống NHNo & 

PTNT Việt nam đang có lợi thế, với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, hệ thống thanh 

toán liên hàng đang được nâng cấp, hệ thống NHNo & PTNT có đủ điều kiện để trở 

thành một tăng trung tâm thanh toán ở Việt nam. Do vậy, đối với NHNo & PTNT Chi 

nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá ngoài việc tăng cường mối quan hệ với các khách hàng là 

các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, phục vụ dịch vụ 

thanh toán. Cùng với NHNo & PTNT Việt nam, Chi nhánh cần phải có chính sách thu 

hút các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các Ngân hàng Thương mại Cổ phần có ít 

hoặc không có mạng lưới để làm đại lí thanh toán cho họ, kéo theo họ là các khách 

hàng cũng sẽ mở tài khoản tại Chi nhánh và các chi nhánh khác trong hệ thống. Như 

vậy nguồn tiền gửi thanh toán sẽ tăng lên rất nhiều Chi nhánh có thể sử dụng nguồn 

vốn đó để kinh doanh, giảm được chi phí huy động vốn. 

 Ngoài ra nếu Chi nhánh tích cực tìm mọi cách để khuyến khích khách hàng mở 

tài khoản cá nhân cũng sẽ giúp cho Chi nhánh có được nguồn vốn đáng kể cho hoạt 

động kinh doanh với chi phí rẻ. 

 Đối với chi phí quản lý phục vụ cho các hoạt động kinh doanh như: chi khấu 

hao Tài sản cố định, mua sắm công cụ lao động, vật liệu giấy tờ in,... Ngân hàng nên 

có kế hoạch chi trên cơ sở vốn được cấp và theo lệnh của Giám đốc Chi nhánh. Đối với 

khoản chi lương, đây là khoản chi hết sức quan trọng, đo đó việc chi lương phải thực 

hiện nghiêm túc theo hệ số được duyệt. Bên cạnh đó Chi nhánh cần phải có biện pháp 

sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, đào tạo và sử dụng lao động theo chuyên môn, sở 

trường của từng người, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động. Nêu năng suất lao 

động cao, có thể mức chi lương cao bình quân cao nhưng lại chiếm tỷ lệ nhỏ so với 

hiệu quả thu được. 

 Đối với các khoản chi theo định mức, dự toán và chi khoán, Ngân hàng cần phải 

quản lý chặt chẽ và khống chế mức chi trong dự toán đã được duyệt, để tránh trường 

hợp chi lãng phí. Các khoản chi này phải được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt. 

Ngoài ra tồn quỹ tiền mặt tại Ngân hàng cần được quan tâm nhiều hơn nữa.  

Tiền mặt tồn quỹ tại Ngân hàng là tài sản có không sinh lời. Cũng giống như 



  
 

  

tồn kho của doanh nghiệp, thế nhưng tiền mặt không thể tồn quỹ bằng không. Do tiền 

mặt tại quỹ đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của Ngân hàng góp phần đảm bảo uy 

tín của Ngân hàng với khách hàng, do đó việc định mức tồn quỹ tiền mặt tại Ngân 

hàng đảm bảo sao cho Ngân hàng có đủ khả năng chi trả, đảm bảo uy tín Ngân hàng 

đối với khách hàng và tối đa hoá lợi nhuận.  

Hiện nay, việc định mức tồn quỹ tiền mặt của NHNo & PTNT Việt Nam là ấn 

định từ trên xuống, nó ảnh hưởng đến sự chi trả của các chi nhánh, dẫn đến chi nhánh 

thừa vốn, lãng phí vốn. Mặt khác việc chấp hành định mức tồn quỹ tại chi nhánh chưa 

nghiêm, thường thường số vốn này thừa 150 triệu. Nếu bình quân 1 chi nhánh thừa 150 

triệu đồng, thì toàn bộ hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam sẽ thừa là : 150 

triệu x 600 chi nhánh = 90 tỷ đồng.  

Nếu đem nguồn vốn này nhân với lãi suất 0,5% thì một con số chi phí tăng lên 

là : 450 triệu đồng.  

Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cần phải có biện pháp cho đơn vị cơ sở xây 

dựng định mức tốn quỹ tiền mặt của mình dựa theo số liệu lịch sử của các năm và trên 

cơ sở tỷ lệ tồn quỹ tiền mặt của các nguồn vốn để xác định định mức tồn quỹ. Hơn 

nữa, kiểm tra nghiêm về thực hiện định mức tồn quỹ và phạt trừ vào quỹ thu nhập của 

những đơn vị không chấp hành nghiêm định mức tồn quỹ tiền mặt, tránh lãng phí 

không cần thiết ./.  



  
 

  

kết luận 

 

 NHNo & PTNT Việt nam là một đơn vị hạch toán độc lập và cũng như mọi 

doanh nghiệp khác đều phải không ngừng nâng cao khả năng tài chính của mình để 

tiến hành kinh doanh có lãi. Muốn vậy, ngoải việc đưa ra các biện pháp khơi tăng các 

nguồn thu ổn định, giảm chi phí một cách hợp lý nhằm nâng cao lợi nhuận, các Ngân 

hàng còn phải nhạy bén nắm bắt tốc độ phát triển sản xuất trong nước ở từng thời điểm 

để xác định mức lãi suất hợp lý. Sự cân đối giữa khối lượng, lãi suất huy động vốn và 

cho vay là điều cần thiết mà mọi Ngân hàng phải đầu tư nghiên cứu. Điều này có nghĩa 

là Ngân hàng phải tìm mọi biện pháp để giảm chi phí của bản thân để mức lãi suất cho 

vay và lãi suất huy động xích lại gần nhau mới khuyến khích được sản xuất, đồng thời 

đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và ngày càng tăng giúp cho Ngân hàng ngày càng 

phát triển một cách vững chắc. 

 Quản trị kinh doanh Ngân hàng an toàn và hiệu quả, tăng thu giảm chi nâng cao 

lợi nhuận  trong cơ chế thị trường cạnh tranh là vấn đề bức xúc hiện nay. 

 Kinh doanh Ngân hàng là lĩnh vực đặc thù nên phải chịu nhiều rủi ro và tuỳ 

thuộc rất lớn vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, vào tăng trưởng hay suy 

thoái của nền kinh tế. Vì vậy phải được mở rộng đa dạng hoá nhằm phân tán rủi ro. 

Đồng thời tăng cường quản lý thu chi tài chính, đặc biệt là giảm chi để kinh doanh có 

lãi. 

 Qua quá trình thực tập nghiên cứu tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh 

Thanh Hoá được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cô chú cán bộ của Chi nhánh cùng 

sự chỉ bảo tận tình của thầy Đinh Đức Thịnh và các thầy cô giáo Khoa Kế toán - Kiểm 

toán - Học viện Ngân hàng. Em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán 

thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 

7 tỉnh Thanh Hoá - Thực trạng và giải pháp”. Trong đó, em đã trình bày những vấn 

đề lý luận thực tiễn về thực trạng thu chi tài chính của Chi nhánh và mạnh dạn nêu ra 

một số giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế đến mức 

tối thiểu các rủi ro trong hoạt động của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh 



  
 

  

Hoá nói riêng và NHNo & PTNT Việt nam nói chung. 
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