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Tóm tắt:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) được biết như là một ngân hàng thương mại chuyên cho vay 
trung dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư và cho vay ngắn hạn bổ sung 

vốn lưu động cho các doanh nghiệp khai thác chế biến nông thủy sản và xây dựng trên 
địa bàn TP. Cần Thơ. Hiện nay BIDV chi nhánh ĐBSCL đã có sự tăng trưởng mạnh về 
quy mô dư nợ cho vay, số lượng khách hàng vay vốn. Điểm mạnh trong hoạt động cấp tín 
dụng tại BIDV chi nhánh ĐBSCL là tư tưởng thận trọng, bảo đảm sự an toàn của nguồn 
vốn kinh doanh trong cấp tín dụng. Tuy nhiên, xét về quy mô dư nợ và quy mô huy động 
vốn, BIDV chi nhánh ĐBSCL vẫn còn hạn chế, những yếu tố rủi ro tín dụng vẫn tiềm ẩn. 
Do đó, đòi hỏi cần có những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng và một chiến lược phát 
triển phù hợp cho giai đoạn kinh doanh trong những năm sắp tới.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, huy động vốn, khách hàng doanh nghiệp, BIDV chi 
nhánh ĐBSCL. 

 Abstract: 
Bank for Investment and Development of Vietnam Mekong Delta Branch is known as 

a commercial bank specializing in medium and long-term loans to implement investment 
projects and provide short-term loans to supplement working capital for investors. 
enterprises exploiting, processing agricultural and aquatic products and building in the 
Can Tho city. At the present time, BIDV branch in the Mekong Delta has had a strong 
growth in loan balance, number of borrowers. The strength of credit extension activities 
at BIDV Mekong Delta branch is prudent thinking, ensuring the safety of business capital 
in credit extension. However, in terms of loan balance and capital mobilization, BIDV 
Mekong Delta branch is still limited, Credit risk factors are still hidden. Therefore, it is 
necessary to have credit risk management solutions and an appropriate development 
strategy for the business period in the coming years. 
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