
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM  
                    KHOA Kế toán – Tài chính – Ngân hàng  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học:  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 

Mã môn học:   

Thời gian thực hiện môn học:  2 tín chỉ (Lý thuyết: 1tc; Thực hành bài tập: 1tc) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 
 Vị trí:  Môn học bắt buộc 

 Tính chất: Môn học chuyên ngành 
II. Mục tiêu môn học: 
2.1.Về kiến thức: 

o Nhận biết cơ bản về vai trò, chức năng và hoạt động của NHTM. 
o Hiểu được các nguyên tắc, điều kiện và quy định cơ bản của NHTM trong 

hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng đối với khách hàng. 
o Hiểu rõ các quy trình NHTM thực hiện trong các nghiệp vụ chủ yếu như: 

nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, chiết khấu chứng từ có giá, … 
2.2.Về kỹ năng: 

o Đọc và hiểu được các biểu mẫu ngân hàng trong hoạt động huy động vốn,  cho 
vay và chiết khấu chứng từ. 

o Đọc và hiểu một số thông tin khái quát về tình hình hoạt động của NHTM. 
2.3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

o Rèn luyện tác phong năng động, linh hoạt. 
o Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát vấn đề. 
o Rèn luyện tính chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh  

III. Nội dung môn học: 
3.1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên chương, mục 

Thời gian (tiết giảng) 

Tổng 
sô 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 

Bài tập 

Kiểm 
tra 

1 Chương I: Tổng quan về hoạt động của NHTM 
1. Khái niệm, bản chất, chức năng NHTM 
1.1.Khái niệm NHTM 
1.2.Bản chất NHTM 
1.3.Chức năng NHTM 
2. Các nghiệp vụ NHTM 
2.1.Nghiệp vụ nội bảng 
2.2.Nghiệp vụ ngoại bảng 
3. Cơ cấu tổ chức và đánh giá hoạt động 

10 3 6 1 



NHTM 
3.1.Cơ cấu tổ chức 
3.2.Mạng lưới hoạt động 
3.3.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động NHTM 
4. Hệ thống NHTM ở Việt Nam: 
4.1.Lịch sử hình thành và phát triển hệ 

thống NHTM ở Việt Nam 
4.2.Các loại hình NHTM ở Việt Nam  

2 Chương II: Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM 
1. Nghiệp vụ huy động tiền gửi 
1.1.Khái niệm và đặc điểm huy động vốn 

tiền gửi 
1.2.Các sản phẩm huy động vốn tiền gửi 
2. Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành 

giấy tờ có giá 
2.1.Khái quát về các chứng từ có giá 
2.2.Các loại giấy tờ có giá do NHTM phát 

hành 
3. Vốn vay của NHTM 
3.1.Khái niệm vốn đi vay của NHTM 
3.2.Cơ cấu nguồn vốn vay của NHTM 
4. Các nguồn vốn khác: 
4.1.Khái niệm vốn tự có 
4.2.Nguồn vốn tiếp nhận 

15 5 8 2 

3 Chương III: Tổng quan nghiệp vụ cho vay của 
NHTM 

1. Khái quát về hoạt động cho vay của 
NHTM 

1.1. Khái niệm về cho vay của NHTM 
1.2.Phân loại cho vay  
1.3.Các quy định chung về hoạt động cho 

vay 
2. Những vấn đề chung về hoạt động cho 

vay: 
2.1.Phương pháp cho vay 
2.2.Lãi suất cho vay  

5 2 2 1 

4 Chương IV: Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trung 
và dài hạn 

1. Những vấn đề chung 
1.1.Khái niệm 
1.2.Phạm vi áp dụng 
1.3.Đối tượng cho vay 
1.4.Nguyên tắc và điều kiện cho vay 
1.5.Những trường hợp cho vay và không 

cho vay 
2. Các hình thức cho vay ngắn hạn tại 

NHTM 
2.1.Cho vay theo hạn mức tín dụng 
2.2.Cho vay theo món 
3. Các hình thức cho vay trung dài hạn tại 

15 5 8 2 



NHTM 
3.1. Cho vay theo dự án đầu tư 
3.2. Cho vay theo cá nhân 
3.3. Cho vay hợp vốn 

 Cộng 45 15 24 6 
 

3.2.Nội dung chi tiết: 
Chương I:  Tổng quan về hoạt động của NHTM Thời gian: 10 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết khái quát về hoạt động của NHTM  
- Hiểu biết tổng quan về hệ thống NHTM ở Việt Nam, mạng lưới hoạt động, cơ 

cấu tổ chức và các nghiệp vụ trong NHTM ở Việt Nam.  
- Thực hành nhóm tìm hiểu thực tế về cách vận hành tại một vài loại hình 

NHTM ở Việt Nam. 
Nội dung chương: 
I. Khái niệm, bản chất, chức năng NHTM 
II. Cơ cấu tổ chức và đánh giá hoạt động NHTM 
III. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động NHTM 
IV. Hệ thống NHTM ở Việt Nam: 
Chương II:     Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM  Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết tổng quan nghiệp vụ nguồn vốn của các NHTM  
- Hiểu biết đầy đủ các loại hình huy động vốn trong NHTM.  
- Thực hành nhóm tìm hiểu thực tế và thuyết trình về một vài sản phẩm huy 

động vốn thông dụng tại NHTM ở Việt Nam  
- Thực hành ứng dụng lý thuyết đề xuất giải pháp xử lý tình huống phát sinh khi 

huy động vốn tại NHTM. 
Nội dung chương: 
I. Nghiệp vụ huy động tiền gửi 
II. Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá 
III. Vốn vay của NHTM 
IV. Các nguồn vốn khác: 
V. Khái niệm vốn tự có 
Chương III: Tổng quan nghiệp vụ cho vay của NHTM  Thời gian: 5 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết tổng quan hoạt động cho vay của NHTM  
- Nhận biết các loại hình cho vay của NHTM.  
- Thực hành nhóm tìm hiểu thực tế và thuyết trình một vài sản phẩm cho vay 

thông dụng tại NHTM ở Việt Nam. Xử  
- Thực hành đề xuất giải pháp xử lý một số tình huống phát sinh khi cho vay tại 

NHTM 
Nội dung chương: 
I. Những vấn đề chung 

II. Các hình thức cho vay ngắn hạn tại NHTM 



III. Các hình thức cho vay trung dài hạn tại NHTM 
IV. Điều kiện thực hiện môn học: 
4.1.Phòng học:  
4.2.Trang thiết bị máy móc: Projector 
4.3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bút bảng, bảng viết 
4.4.Các điều kiện khác 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
5.1.Nội dung: Đảm bảo các mục tiêu đầu ra của môn học về: 

 Kiến thức 

 Kỹ năng 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.2.Phương pháp:  

5.2.1. Chuyên cần: đảm bảo trên 75% thời gian lên lớp, đánh giá thông qua 
các bài thực hành sau mỗi nội dung trình bày  20% điểm MH 

5.2.2. Kiểm tra giữa kỳ:  1 bài kiểm tra viết  30% điểm MH 
5.2.3. Thi kết thúc MH: Bài thi viết và trắc nghiệm 50% điểm MH 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
6.1.Phạm vi áp dụng môn học: Sử dụng ở vị trí quản lý khi thực hiện tổ chức công tác 

tại ngân hàng  
6.2.Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

6.2.1. Đối với giảng viên: Thuyết giảng, thu thập mẫu, thông tin trực tiếp 
từ website các ngân hàng, thực hiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, hướng dẫn 
sinh viên thực hành theo mẫu, đánh giá 

6.2.2. Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những 
nội dung cần chú ý, thực hành các kỹ thuật đã được hướng dẫn 

6.3.Những trọng tâm cần chú ý:  
- Các hiểu biết căn bản về tổ chức và hoạt động của NHTM và các loại nghiệp 

vụ chủ yếu trong NHTM (huy động vốn, cho vay). 
- Thực hành trực tiếp trên website ngân hàng, gợi ý các vấn đề thực tế liên quan 

đến từng tình huống và thảo luận giải pháp. 
6.4.Tài liệu tham khảo: 

6.4.1. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – Lê văn Tề – NXB Thống kê – 
Năm 2009 

6.4.2. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – Nguyễn Minh Kiều, NXB Lao 
Động XH, Năm 2011 

6.4.3. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – Nguyễn Đăng Dờn,  Hoàng Đức, 
Trầm thị Xuân Hương,  Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong – NXB 
Đại Học Quốc Gia TPHCM – 2011 

6.4.4. Bài giảng của Giảng viên phụ trách 
6.5.Ghi chú và giải thích 

 

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 


