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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đang bước vào 

một thời kì mới: thời kì của hội nhập và phát triển. Các doanh nghiệp 

Việt Nam, trong đó có các Ngân hàng Thương mại, sẽ có nhiều cơ 

hội để mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế. Đồng 

thời, các Ngân hàng thương mại nước ta sẽ phải đối mặt với những 

khó khăn, thách thức mới.  

Để tồn tại và phát triển vững mạnh trong nền kinh tế thị trường 

với sự cạnh tranh gay gắt thì các Ngân hàng Thương mại không còn 

cách nào khác là phải mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như 

không ngừng nâng cao chất lượng của những hoạt động đó. Trong 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng 

là nghiệp vụ cơ bản, chiếm vai trò quan trọng nhất vì nó là nghiệp vụ 

sinh lời chủ yếu cho ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động có 

nhiều rủi ro nhất trong những hoạt động của các ngân hàng. Chính vì 

vậy hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng luôn là vần đề 

quan trọng hàng đầu của các ngân hàng thương mại. Xếp hạng tín 

dụng khách hàng là một trong những công cụ quản lý rủi ro tín dụng 

một cách khoa học và hiệu quả mà các ngân hàng thương mại hiện 

nay đang triển khai áp dụng, nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm, khả 

năng trả nợ trong tương lai của khách hàng có quan hệ dựa trên hệ 

thống xếp hạng. 

Trong những năm qua, cùng với yêu cầu quản trị rủi ro tín 

dụng ngày càng gia tăng, NAVIBANK cũng đã nỗ lực trong việc xây 

dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của riêng mình. Ngay 
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khi ra đời, hệ thống này đã đạt được những kết quả nhất định, đáp 

ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng cũng như chủ động lựa chọn 

khách hàng và xây dựng chính sách tín dụng hợp lý cho mình. Tuy 

nhiên, hoạt động của công tác xếp hạng tín dụng vẫn còn nhiều bất 

cập, không phù hợp với chuẩn mực quốc tế và tình hình thực tế Việt 

Nam cho nên kết quả xếp hạng chưa phản ánh đúng tình hình thực 

chất khách hàng, làm cho công tác quản trị điều hành trong hoạt 

động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng gặp nhiều trở ngại. Chính vì 

yêu cầu trên nên việc nghiên cứu giải pháp để hoàn thiện công tác 

xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng tại Ngân Hàng TMCP Nam 

Việt là rất cấp thiết trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay. Đó 

cũng chính là lý do tôi chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác xếp hạng 

tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam 

Việt – Chi Nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

• Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về công tác xếp hạng tín 

dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại. 

• Phân tích thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách 

hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà 

Nẵng, những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần 

khắc phục.  

• Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xếp hạng tín 

dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại  Ngân Hàng TMCP Nam 

Việt – Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới. 

 Câu hỏi nghiên cứu  

Câu hỏi 1: Nội dung của công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại là gì ? 
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Câu hỏi 2: Công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại Navibank Đà Nẵng có đáp ứng được yêu cầu trong 

công tác quản trị rủi ro tín dụng ? 

Câu hỏi 3: Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, cần thực hiện 

các giải pháp nào để hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp tại  Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi 

nhánh Đà Nẵng ? 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

• Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý thuyết và thực trạng 

công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân 

Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. 

• Phạm vi nghiên cứu: 

-Về nội dung nghiên cứu: Công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp. 

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại của Ngân 

Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Về thời gian: Số liệu thu thập trong khoảng thời gian từ năm 

2012 –2014. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Trên cơ sở nền tảng lý luận về công tác xếp hạng tín dụng 

nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại các NHTM; kế thừa và phát triển 

một số nội dung của các đề tài nghiên cứu có liên quan đến công tác 

xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại các NHTM để 

đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà 

Nẵng. Từ đó đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm 

hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh 
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nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Ngoài ra, đề tài còn s  dụng các phương pháp như phương 

pháp thống kê, phương pháp mô tả, phương pháp phân tích, phương 

pháp so sánh, t ng hợp... trong quá trình nghiên cứu. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết cấu của 

luận văn gồm 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp của các NHTM.  

Chương 2: Thực trạng trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi 

nhánh Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng 

nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – 

Chi nhánh Đà Nẵng.  

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện công tác 

xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại các NHTM. 

- Đánh giá và nhận diện những hạn chế của công tác xếp hạng 

tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam 

Việt – Chi nhánh Đà Nẵng.  

- Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp mang tính thiết thực 

nhằm hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

trong thời gian đến.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả cũng đã tham khảo và 
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kế thừa một số nội dung từ nghiên cứu đi trước liên quan, để từ đó 

rút ra những định hướng và phương pháp nghiên cứu cho phù hợp 

với đề tài của mình. Cụ thể: 

Đề tài: “Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách 

hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam”. 

Tác Giả: Thủy Ngọc Thu, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh 

Tế TP. Hồ Chi Minh (2007). 

Đề tài: “ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của 

VietcomBank”. Tác Giả: Nguyễn Thành Huyên, Luận văn thạc sỹ, 

Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (2008). 

Đề tài: “ Nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của 

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội”. Tác Giả: Trần Thị Thúy Hà, Luận 

văn thạc sỹ (2011). 

Đề tài: “ Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

doanh nghiệp tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 

Việt Nam  – Chi nhánh Tỉnh Gia lai”. Tác Giả: Trần Vũ Tường Linh, 

Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng (2012). 

Đề tài: “ Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Công Thương  – 

Chi nhánh Ngũ Hành Sơn”. Tác Giả: Trương Thị Duy Tiên, Luận 

văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng (2013). 

Đề tài: “ Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng Thương Mại C  Phần Á 

Châu  – Chi nhánh Đà Nẵng”. Tác Giả: Trần Thị Hoàng Vy, Luận 

văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng (2013). 

Đề tài: “ Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 

tại Ngân Hàng Thương Mại C  Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi 
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nhánh Phú Tài”. Tác Giả: Trương Thị Anh Đào, Luận văn thạc sỹ, 

Trường Đại học Đà Nẵng (2013). 

Đề tài: “ Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công 

Thương  – Chi nhánh Đà Nẵng”. Tác Giả: Trương Thị Hoàng Yến, 

Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng (2013). 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, các văn bản về công tác xếp 

hạng tín dụng của Ngân Hàng TMCP Nam Việt và kế thừa, đúc kết 

các nghiên cứu của những tác giả trên, tác giả đã đánh giá thực trạng 

công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân 

Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng và mạnh dạn đề xuất 

các giải pháp mang tính khoa học, thực tiễn nhằm giúp hoàn thiện 

hơn nữa công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp 

tại Ngân Hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng trong thời 

gian tới. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG 

NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC  

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI 

DOANH NGHIỆP 

 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 

a. Tín dụng ngân hàng 

Theo luật t  chức tín dụng ( Luật số 47/2010/QH12) thì 

“hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng là việc thỏa thuận để t  chức, 

cá nhân s  dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép s  dụng một 

khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả  bằng nghiệp vụ cho vay, 

chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và 

các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. 

b. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp là quan hệ tín 

dụng ngân hàng phát sinh giữa các ngân hàng, các t  chức tín dụng 

với các đối tác là các doanh nghiệp trong một thời hạn nhất định với 

một khoản chi phí nhất định.  

 1.1.2. Vai trò và đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với 

doanh nghiệp 

a. Đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp: 

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp thường có quy mô 

lớn, có mức độ rủi ro cao. Đồng thời, chi phí cho quá trình thẩm định 

và cho vay thường rất cao, thời gian thẩm định tín dụng ngân hàng 

dành cho doanh nghiệp thường lâu hơn. 

 



 8 

b. Phân loại tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp được phân loại 

theo các tiêu thức ph  biến sau: Theo thời hạn cấp tín dụng, theo 

phương thức vay, theo hình thức đảm bảo. 

c. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 

 Đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động hoặc trung – dài hạn góp 

phần đảm bảo cho hoạt động của các doanh nghiệp được liên tục 

 Góp phần nâng cao hiệu quả s  dụng vốn của doanh 

nghiệp, hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp, tập trung 

vốn sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 

1.1.3. Rủi ro tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 

a. Khái Niệm 

Theo điều 2 của Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN về 

phân loại nợ, trích lập và s  dụng dự phòng để x  lý rủi ro tín dụng 

trong hoạt động ngân hàng của TCTD thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt 

động ngân hàng của t  chức tín dụng” (sau đây gọi tắt là “rủi ro”) là 

khả năng xảy ra t n thất trong hoạt động ngân hàng của t  chức tín 

dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực 

hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 

b. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 

Chỉ tiêu thứ nhất: Tỷ số giữa giá trị các khoản nợ quá hạn so 

với t ng dư nợ cho vay.     

Chỉ tiêu thứ hai: Tỷ lệ nợ xấu trong t ng dư nợ cho vay  

Chỉ tiêu thứ ba: Tỷ lệ nợ khó đòi trên t ng dư nợ 

c. Nguyên nhân 

 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 

 Nguyên nhân từ phía khách hàng doanh nghiệp 
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 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 

d. Hậu quả 

 Đối với ngân hàng thương mại: 

 Đối với nền kinh tế: 

1.2. CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH 

HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG 

MẠI: 

1.2.1.  Khái niệm và bản chất XHTDNB KHDN 

Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp là đánh 

giá năng lực tài chính, tình hình hoạt động hiện tại và triển vọng phát 

triển trong tương lai của doanh nghiệp được xếp hạng từ đó xác định 

được mức độ rủi ro không trả được nợ và khả năng trả nợ trong 

tương lai của Doanh Nghiệp. 

Bản chất của XHTDNB KHDN chính là để đo lường rủi ro 

tín dụng có thể xảy ra với Ngân hàng thương mại.  

1.2.2.  Sự cần thiết phải XHTDNB KHDN trong hoạt 

động tín dụng của các Ngân hàng thƣơng mại: 

a. Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng 

b. Do yêu cầu lựa chọn khách hàng cho vay 

c.  Để hỗ trợ phân loại nợ và trích lập dự phòng 

d. Xây dựng chính sách khách hàng 

1.2.3.  Nguyên tắc và các chỉ tiêu XHTDNB KHDN của 

NHTM 

 a. Nguyên tắc của XHTDNB KHDN của NHTM: 

 Nguyên tắc 1 : Phân tích các yếu tố định tính và định lượng. 

 Nguyên tắc 2 : Việc phân tích được tiến hành bằng 

phương pháp “trên - xuống”, có nghĩa là phân tích từ các yếu tố vĩ 
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mô ảnh hưởng đến công ty đến các yếu tố của bản thân công ty theo 

trình tự sau: 

 Nguyên tắc 3 : Xây dựng thang điểm các chỉ tiêu đơn 

giản, dễ hiểu, dễ so sánh:  

b. Các chỉ tiêu thường dùng để XHTDNB KHDN của 

NHTM 

 Các chỉ tiêu tài chính. 

Đây là các chỉ tiêu định lượng, được lấy trực tiếp hoặc kết 

quả tính toán dựa trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

 Các chỉ tiêu phi tài chính. 

Đây là các chỉ tiêu định tính, nguồn của các chỉ tiêu này 

được lấy không phải chỉ dựa trên các báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp, các thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn cả bên trong 

và bên ngoài doanh nghiệp.  

1.2.4. Một số mô hình XHTDNB KHDN 

a. Mô hình chấm điểm  

Đây là mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng đã có từ lâu 

nhằm đánh giá khách hàng vay vốn qua các hoạt động phân tích của 

cán bộ tín dụng ở NHTM thông qua các chỉ tiêu tài chính và phi tài 

chính. Mô hình này là một trong những mô hình hết sức đơn giản và 

dễ thực hiện để xếp hạng tín dụng khách hàng. 

b. Mô hình điểm số của Altman 

Để khắc phục những hạn chế của mô hình chấm điểm và 

nâng cao tính khách quan qua việc lượng hóa. Hiện nay,một số ngân 

hàng tiếp cận phương pháp xếp hạng tín dụng qua phương pháp định 

lượng. Đây là một mô hình định lượng dựa trên việc mô hình hoá các 

mối quan hệ giữa các biến qua đó phản ánh chất lượng tín dụng và 
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các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng từ phía KH.  

1.2.5. Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách 

hàng doanh nghiệp của ngân hàng thƣơng mại 

Gồm các bước cơ bản sau: 

a. Triển khai tổ chức thực hiện công tác XHTDNB KHDN 

Đây là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện công tác 

XHTDNB KHDN, là cơ sở để nhân viên hiểu rõ bản chất cũng như 

tầm quan trọng của công tác XHTDNB KHDN và làm căn cứ để họ 

thực hiện theo.  

b. Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin 

Đây là bước rất quan trọng trong công tác XHTDNB KHDN. 

Chất lượng và kết quả XHTD phụ thuộc nhiều vào tính đầy đủ, kịp 

thời, tin cậy của nguồn thông tin đầu vào. Thông tin thu thập về 

KHDN gồm thông tin định vị, thông tin tài chính và phi tài chính.  

Sau khi thu thập, thông tin sẽ được t ng hợp, phân tích nhằm 

loại bỏ thông tin không chính xác, bảo đảm những thông tin đưa vào 

xếp hạng là những thông tin có tính xác thực cao.  

c. Tiến hành xếp hạng doanh nghiệp và đưa ra kết quả 

Sau khi có đầy đủ thông tin về DN cần xếp hạng, người làm 

công tác xếp hạng sẽ đưa các thông tin vào hệ thống chấm điểm. 

Trên cơ sở chấm điểm các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu và trọng số 

của từng chỉ tiêu, hệ thống sẽ xác định được điểm số của doanh 

nghiệp.   

d. Sử dụng kết quả XHTDNB KHDN 

Các NHTM thường s  dụng kết quả XHTDNB KHDN làm: 

- Cơ sở để các NHTM đo lường RRTD, từ đấy xây dựng 

chính sách tín dụng, chính sách chăm sóc và phân loại khách hàng. 
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- Cơ sở để các NHTM xây dựng chính sách phân loại nợ và 

trích lập DPRR đối với KHDN.  

e. Kiểm soát nội bộ đối với công tác XHTDNB KHDN 

Hoạt động kiểm soát nội bộ công tác XHTDNB KHDN được 

thực hiện định kỳ và đột xuất theo quy định của từng NHTM. Sau 

các đợt kiểm tra thì người chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công 

tác XHTDNB KHDN sẽ báo cáo tình hình thực hiện công tác 

XHTDNB KHDN, đưa ra các yêu cầu điều chỉnh nếu có sai sót trong 

công tác này hoặc đề xuất góp phần hoàn thiện hệ thống XHTDNB 

KHDN và quy trình thực hiện. 

1.2.6. Tiêu chí đánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thƣơng mại 

a.  Số lượng doanh nghiệp được xếp hạng và tần suất 

XHTDNB đối với KHDN 

Một ngân hàng có công tác XHTDNB KHDN được cho là 

tốt thì công tác XHTDNB của ngân hàng đó phải xem xét qua nhiều 

kỳ xếp hạng với số lượng khách hàng đưa vào xếp hạng là không hạn 

chế, với tần suất chấm điểm thường xuyên định kỳ hoặc đột xuất, sao 

cho thông qua kết quả của công tác XHTDNB vẫn đảm bảo khả năng 

đo lường rủi ro tín dụng chính xác nhất. 

b. Độ tin cậy của thông tin đầu vào của doanh nghiệp 

Thông tin, dữ liệu đầu vào là một trong những yếu tố quan 

trọng nhất quyết định đến kết quả của công tác XHTDNB. Các thông 

tin, dữ liệu này phải có độ tin cậy cao, có chất lượng đảm bảo thì kết 

quả XHTDNB mới phản ánh đúng thực trạng kinh doanh của doanh 

nghiệp được xếp hạng và ngược lại.  

c.  Khả năng đo lường rủi ro KHDN của công tác 
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XHTDNB KHDN 

Những nội dung cần quan tâm khi đánh giá khả nằng đo 

lường rủi ro KHDN của công tác XHTDNB KHDN: 

- Các KHDN được xếp hạng cao (nhóm nợ thấp) nhưng 

trong thời gian ngắn có bị chuyển lên nhóm nợ cao hơn. 

- So sánh tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh trên các hạng 

cao hơn với tỷ lệ phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu trên các hạng thấp 

hơn. 

- Nợ quá hạn, nợ xấu của KHDN được xếp hạng tại ngân 

hàng có gia tăng hay không? 

d. Hiệu quả sử dụng kết quả XHTDNB KHDN 

Công tác XHTDNB KHDN có được đánh giá cao hay không 

còn phụ thuộc vào việc s  dụng các kết quả xếp hạng vào trong hoạt 

động tín dụng, mà cụ thể là việc s  dụng kết quả XHTDNB vào 

trước và sau cho vay.  

1.2.7.  Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xếp hạng tín 

dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 

 a. Các nhân tố bên trong ngân hàng thương mại  

 Trình độ hiện đại hóa công nghệ của NHTM 

 Hệ thống chỉ tiêu XHTDNB KHDN 

 Phương pháp và các tiêu chuẩn đánh giá XHTDNB KHDN 

 Năng lực và trình độ của cán bộ thực hiện xếp hạng 

 Quy mô tín dụng của ngân hàng 

b. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng thương mại 

 Các quy định, chính sách của nhà nước 

 Các quy định liên quan đến chuẩn mực kế toán 

 Chất lượng nguồn thông tin của doanh nghiệp 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Trong chương 1, luận văn đã trình bày khái quát cơ sở lý 

luận tín dụng doanh nghiệp, rủi ro tín dụng tín dụng doanh nghiệp 

và t ng quan về xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp 

tại ngân hàng cũng như công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách 

hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở lý 

luận này, luận văn sẽ tiếp tục nghiên cứu thực trạng công tác 

XHTDNB KHDN tại Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà 

Nẵng trong giai đoạn 2012 – 2014. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ 

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng 

TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng 

TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian qua  

a. Hoạt động huy động vốn 

Tình hình huy động vốn của NaviBank – Chi nhánh Đà 

Nẵng trong 3 năm 2012 - 2014 không ngừng tăng trưởng.  

b. Hoạt động tín dụng 

Dư nợ tín dụng qua các năm có xu hướng tăng nhanh, năm 
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sau cao hơn năm trước.  

T ng dư nợ xấu có xu hướng tăng trong 3 năm qua  nhưng tỷ 

lệ nợ xấu trên t ng dư nợ là tương đối thấp, vẫn ở mức mà ngân hàng 

nhà nước cho phép.  

c. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Tình hình kinh doanh của ngân hàng có xu hướng sụt giảm 

mạnh trong năm 2013. Đến năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh 

có xu hướng tăng mạnh trở lại. 

2.1.3. Tình hình hoạt động cho vay khách hàng doanh 

nghiệp tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Ngân 

hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

Hiện tại, số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại 

NaviBank – Chi nhánh Đà Nẵng  được đánh giá là tương đối  n định, 

phù hợp với mức dư nợ cho vay ở từng thời kỳ.   

b. Hoạt động cho vay KHDN và rủi ro tín dụng trong cho 

vay KHDN của NaviBank – Chi nhánh Đà Nẵng  

Tỷ lệ nợ xấu KHDN chiếm tỷ trọng lớn trong t ng dư nợ xấu 

và có xu hướng. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ 

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM 

VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại NaviBank Đà Nẵng 

Hiện tại, ngân hàng TMCP Nam Việt tiến hành xếp hạng tín 

dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp theo quyết định số 

103/2007/QĐ-TGĐ về việc ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng 
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khách hàng ngày 07/05/207 của T ng Giám Đốc Ngân hàng TMCP 

Nam Việt. Một số nội dung quan trọng như sau: 

a. Mục đích 

b. Đối tượng KHDN xếp hạng tại Navibank  

Các khách hàng là các doanh nghiệp đã có quan hệ tín dụng 

với NaviBank hoặc các doanh nghiệp mới quan hệ tín dụng lần đầu 

với NaviBank. 

c. Phương pháp và nguyên tắc chấm điểm 

Nguyên tắc chấm điểm:  

 Các chỉ tiêu tài chính được s  dụng trong hệ thống 

XHTDNB KHDN tại NaviBank  

 Các chỉ tiêu phi tài chính được s  dụng trong hệ thống 

XHTDNB KHDN tại NaviBank 

d. Thời gian xếp hạng tín dụng khách hàng  

e. Quy định thay đổi mức xếp hạng tín dụng 

2.2.2. Quy trình thực hiện XHTDNB KHDN tại 

Navibank  

Bước 1: Thu thập thông tin  

Bước 2: Xác định nghành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

Bước 3: Xác định quy mô doanh nghiệp 

Bước 4: Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính 

Bước 5: Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính  

Bước 6: T ng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp. 

 

 

 



 17 

2.2.3.  Minh họa về việc XHTDNB một KHDN tại 

Navibank Đà Nẵng 

2.2.4.  Công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại Navibank Đà Nẵng 

a. Triển khai tổ chức thực hiện công tác XHTDNB KHDN 

Hiện tại, công tác XHTDNB KHDN tại Chi nhánh được thực 

hiện theo quyết định số 103/2007/QĐ-TGĐ ngày 07/05/2007 của 

T ng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt. NaviBank - Chi nhánh 

đã triển khai t  chức tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực 

hiện chấm điểm, XHTD nội bộ trong toàn chi nhánh. Đồng thời, chi 

nhánh cũng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng phòng 

ban, từng cá nhân trực tiếp làm công tác xếp hạng. 

b. Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin 

Thu thập, t ng hợp và phân tích thông tin KHDN là bước 

quan trọng trong quy trình chấm điểm và XHTD. Nếu thông tin thu 

thập được chính xác, đầy đủ thì ngân hàng mới có thể đánh giá đúng 

khách hàng. Vì vậy, đây là công việc khó khăn nhất đối với toàn bộ 

công tác XHTDNB KHDN tại NaviBank – Chi nhánh Đà Nẵng.  

c. Tiến hành chấm điểm doanh nghiệp và đưa ra kết quả 

xếp hạng  

Dựa trên các thông tin thu thập được, CV.QHKH sẽ tiến 

hành nhập các thông tin của khách hàng vào hệ thống chấm điểm. Hệ 

thống sẽ tự động tính toán, hiện kết quả xếp hạng.  

d. Sử dụng kết quả XHTDNB KHDN 

Kết quả XHTDNB góp phần rất đáng kể trong việc sàng lọc 

và phân loại khách hàng, từ đó giúp ngân hàng giảm được tỷ lệ 

RRTD trong mức cho phép. Ngoài ra, nó còn là căn cứ trong việc 
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quyết định cấp tín dụng, xây dựng chính sách khách hàng và quản lý 

rủi ro theo danh mục khách hàng. 

e. Kiểm soát nội bộ đối với công tác XHTDNB KHDN 

Phòng kiểm soát nội bộ tại chi nhánh là bộ phận kiểm tra 

giám sát toàn bộ công tác XHTDNB KHDN của chi nhánh. Đồng 

thời đưa ra những cảnh báo sớm về RRTD của KHDN đang quan hệ 

với NaviBank – Chi nhánh Đà Nẵng. 

2.2.5. Kết quả công tác xếp hạng tín dụng nội bộ KHDN 

tại Navibank Đà Nẵng 

a. Số lượng doanh nghiệp được xếp hạng và tần suất xếp 

hạng doanh nghiệp tại NaviBank Đà Nẵng 

Số lượng KHDN vay vốn được chấm điểm và xếp hạng tín 

dụng tại Navibank Đà Nẵng đảm bảo 100% số lượng, đúng quy trình 

XHTDNB KHDN của Navibank. Tuy nhiên, NaviBank – Chi nhánh 

Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện tốt công tác chấm điểm đột xuất đối với 

những KHDN có những thay đ i liên tục về thông tin.  

b. Độ tin cậy của thông tin, dữ liệu đầu vào của KHDN 

được xếp hạng tại NaviBank Đà Nẵng 

Nhìn chung, thông tin và dữ liệu đầu vào phục vụ cho công 

tác XHTDNB đối với KHDN tại Navibank Đà Nẵng có chất lượng, 

đạt được độ tin cậy nhất định. Điều này được thể hiện qua kết quả 

XHTDNB KHDN trong những năm gần đây phản ánh tương đối 

chính xác tình hình thực tế của khách hàng, góp phần làm công tác 

quản trị rủi ro hiệu quả hơn, tỷ lệ nợ xấu trong t ng dư nợ vẫn ở mức 

an toàn. 

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm nhỏ cần được 

điều chỉnh kịp thời. 
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c. Khả năng đo lường rủi ro KHDN của công tác 

XHTDNB KHDN tại NaviBank Đà Nẵng 

Nếu đánh giá khả năng đo lường rủi ro tín dụng của công tác 

XHTDNB KHDN qua số lượng KHDN phát sinh nợ xấu từ các 

nhóm thứ hạng XHTDNB KHDN thì công tác XHTD thực hiện 

tương đối tốt vai trò của mình. Số lượng KHDN phát sinh nợ xấu từ 

nhóm khách hàng được xếp hạng cao thấp hơn so với khách hàng có 

kết quả xếp hạng tín dụng thấp hơn. 

Đồng thời, dư nợ xấu phát sinh từ nhóm khách hàng được xếp 

hạng cao thấp hơn sơ với từ nhóm khách hàng được xếp hạng thấp. 

Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của KHDN được xếp hạng có xu 

hướng giảm trong năm 2014. Qua đó cho thấy công tác XHTDNB 

KHDN đã góp phần vào việc phòng ngừa, hạn chế RRTD tại chi nhánh. 

d. Hiệu quả sử dụng kết quả XHTD   

Navibank Đà Nẵng đã s  dụng kết quả XHTDNB KHDN để 

làm căn cứ ra quyết định cấp tín dụng, đưa ra các chính sách khách 

hàng. Tuy nhiên, vẫn chưa s  dụng kết quả xếp hạng để phân chia 

nhóm nợ và trích lập dự phòng như điều 7 trong Quyết định 

493/2005-QĐ-NHNN. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI 

BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thành công 

Nhìn chung, Navibank – Chi nhánh Đà Nẵng đã thực hiện tốt 

công tác XHTDNB KHDN tại chi nhánh theo quy định của Hội Sở.  
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2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

 Chỉ tiêu để đánh giá xếp hạng chưa phù hợp 

 Công tác thu thập thông tin vẫn còn hạn chế 

 Việc chấm điểm XHTD vẫn còn mang tính hình thức, đối 

phó: 

 Tần suất xếp hạng KHDN chưa cao 

 Kết quả XHTD KHDN vẫn chưa được s  dụng hiệu quả 

 Công tác kiểm soát nội bộ còn nhiều hạn chế 

b. Nguyên nhân 

 Nhận thức về tầm quan trọng của công tác XHTDNB 

KHDN của các CV.QHKH còn chưa chính xác.  

 Thông tin phục vụ cho XHTDNB KHDN không đầy đủ 

và chính xác 

 Trình độ của cán bộ nhân viên làm công tác XHTD 

KHDN chưa đồng đều 

 Thị trường vẫn chưa có nhiều t  chức xếp hạng tín nhiệm 

khách hàng để cho ngân hàng tham khảo kết quả 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

Trong chương 2, luận văn đã nêu khái quát về quá trình hình 

thành và phát triển, kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam 

Việt – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012 - 2014. Đồng thời, 

luận văn trình bày cụ thể về công tác XHTDNB KHDN tại Navibank 

Đà Nẵng. Từ đó, phân tích thực trạng công tác XHTDNB KHDN tại 

Navibank Đà Nẵng trong thời gian qua và đánh giá các thành tựu đạt 
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được cũng như nêu ra những mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 

trong công tác XHTDNB KHDN tại Navibank Đà Nẵng. 

Từ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế luận văn 

sẽ đưa ra những giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác 

XHTDNB KHDN ở Chương 3. 

 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN 

DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

XHTDNB KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Mục tiêu hoàn thiện công tác XHTDNB KHDN tại 

Navibank Đà Nẵng 

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện công tác XHTDNB KHDN 

tại Navibank Đà Nẵng 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XHTDNB KHDN 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

3.2.1. Giải pháp đề xuất cho Navibank Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện công tác XHTDNB KHDN  

 Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên làm công tác 

XHTDNB KHDN 

 Gia tăng tần suất xếp hạng 

 Tách biệt giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận kiểm soát 

nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác XHTDNB KHDN 
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b. Nâng cao hiệu quả đối với khâu thu thập, tổng hợp và 

phân tích thông tin 

 CV.QHKH phải tăng cường việc khai thác và x  lý thông tin  

 Cập nhập thông tin từ chính khách hàng doanh nghiệp 

 Có những chính sách ưu đãi đối với khách hàng có BCTC 

kiểm toán: 

 Xây dựng chiến lược khách hàng 

c. Tăng cường khai thác sử dụng kết quả XHTDNB 

KHDN 

 Chi nhánh cần xây dựng các kế hoạch tín dụng khác nhau 

tường ứng với từng loại hình theo ngành nghề hoặc lĩnh vực kinh 

doanh khác nhau với các mức XHTDNB KHDN tương ứng.  

 Nâng cao ý thức của chuyên viên QHKH 

d. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đối với công tác 

XHTDNB KHDN 

 Ban hành quy trình, nội dung cụ thể cho việc kiểm soát 

nội bộ công tác XHTDNV KHDN 

 T  chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác kiểm soát 

 Công tác kiểm soát phải được thực hiện thường xuyên  

 T  chức các bu i t ng kết, đánh giá kết quả của công tác 

kiểm soát  

3.2.2. Giải pháp bổ trợ cho NaviBank – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Chú trọng phát triển và nâng cao năng lực, trình độ, đạo 

dức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ 

b. Hiện đại hóa công nghệ trong ngân hang 
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3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Hội Sở Ngân hàng TMCP Nam Việt 

a. Hoàn thiện về mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 

và hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

 Thiết lập chương trình phần mềm để thực hiện xếp hạng 

 S a đ i, b  sung thêm các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính 

 Điều chỉnh trọng số để tính điểm các chỉ tiêu 

b. Đẩy mạnh thực thi công tác XHTDNB KHDN trong hoạt 

động tín dụng trên toàn hệ thống 

c. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ của Navibank 

d. Thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin với các ngân hàng khác 

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nƣớc và các bộ 

ngành có liên quan 

a. Đối với Ngân hàng nhà nước. 

b. Đối với các bộ ngành có liên quan 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

Trong chương 3, luận văn đã nêu ra mục tiêu và định hướng 

để hoàn thiện công tác XHTDNB KHDN tại Navibank Đà Nẵng. Trên 

cở sở mục tiêu đó kết hợp với những nguyên nhân và hạn chế đã phân 

tích ở chương 2, luận văn đã đưa ra những giải pháp và các kiến nghị để 

hoàn thiện công tác XHTDNB KHDN tại Navibank Đà Nẵng.  
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KẾT LUẬN 

 

Luận văn nghiên cứu “Hoàn thiện công tác xếp hạng tín 

dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Nam 

Việt Chi Nhánh Đà Nẵng” đã giải quyết được các đề sau: 

a) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng 

nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại ở Việt 

Nam. 

b) Luận văn đã phân tích và đánh giá được thực trạng công 

tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Navibank 

Đà Nẵng, qua đó rút ra được những thành tựu đạt được cũng như 

những mặt hạn chế còn tồn tại cần s a đ i, b  sung. 

c) Xuất phát từ tình hình đó, luận văn đưa ra những giải pháp 

nhằm nhằm hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại Navibank Đà Nẵng. Đồng thời, cũng đưa được 

những kiến nghị đối với cơ quan nhà nước về các biện pháp hỗ trợ 

cần thiết để công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh 

nghiệp của Navibank ngày càng phát huy hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, do giới hạn về khả năng, thời gian nghiên cứu và khả 

năng tiếp cận dữ liệu của ngân hàng nên đề tài này cần được tiếp tục 

nghiên cứu trên diện rộng để có thể đưa vào vận dụng trong thực tiễn.  


