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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng ñã ñối diện nhiều 

thiệt hại ñáng kể trong hoạt ñộng tín dụng.  

SHB-CNĐN cũng là một trong những Ngân hàng có tốc ñộ 

phát triển nhanh và lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng chiếm hơn 90% 

trong tổng lợi nhuận. Do ñó, khi SHB kiểm soát ñược hoạt ñộng tín 

dụng và ñảm bảo an toàn tín dụng thì sẽ giúp SHB tạo ra nguồn lợi 

nhuận ổn ñịnh, giúp người dân có thêm kênh ñầu tư tài chính có lãi, 

an toàn, giúp nhà nước ñiều hành kinh tế vĩ mô có hiệu quả. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: RRTD tại SHB-CNĐN, phạm vi:năm 2008 – 2010. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Phát hiện nguồn gốc RRTD từ quy trình cấp tín dụng, các công 

cụ nhận dạng, ño lường rủi ro. Những vấn ñề về việc truyền thông 

giữa nội bộ và vai trò kiểm soát rủi ro từ trụ sở chính. 

- Luận án yêu cầu tính ñộc lập giữa bộ phận kinh doanh, thẩm ñịnh 

TD và quản lý tín dụng như là một yếu tố cốt lõi xây dựng tính minh 

bạch và toàn diện trong cấu trúc và quy trình.  

- Luận án cũng xây dựng hệ thống báo cáo RR, cảnh báo sớm 

RR và các phương pháp xử lý RR kịp thời. 

4. Kết cấu luận án 

Lời mở ñầu 

Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QTRỊ RRTD TẠI CÁC NHTM 

Chương 2:THỰC TRẠNG RRTD VÀ QUẢN TRỊ RRTD TẠI SHB 

- CNĐN NĂM 2008 – 2010 

Chương 3: QTRỊ RRTD TẠI SHB-CNĐN TRONG T/GIAN TỚI 

Kết luận 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN D ỤNG TẠI 

CÁC NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1. Rủi ro tín dụng 

1.1.1  Khái niệm rủi ro tín dụng 

1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 

1.1.2.1  Phân loại theo khả năng nhận biết rủi ro: 

- Rủi ro có thể dự kiến trước  

- Rủi ro không dự kiến trước 

1.1.2.2 Phân loại theo tính chất rủi ro 

- Rủi ro ñọng vốn 

- Rủi ro mất vốn 

1.1.3 Nguồn gốc rủi ro tín dụng 

1.1.3.1 Rủi ro từ phía Ngân hàng 

- Rủi ro từ chính sách tín dụng của Ngân hàng 

- Rủi ro từ cấu trúc tổ chức, quy trình tín dụng, hệ thống kiểm soát 

- Rủi ro từ phương pháp và năng lực thẩm ñịnh của cán bộ 

- Rủi ro từ công nghệ Ngân hàng 

- Rủi ro từ hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT  

1.1.3.2 Rủi ro ngoài hệ thống Ngân hàng 

- Rủi ro từ môi trường kinh tế 

- Rủi ro về chính sách kinh tế 

- Rủi ro từ phía khách hàng 

+ Nguyên nhân do khách hàng cố ý lừa ñảo 

+ Những nguyên nhân khách quan ngoài dự kiến: 

1.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 

1.1.4.1 Rủi ro ñọng vốn 

- Ảnh hưởng ñến khả năng chi trả tức thời 
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- Ảnh hưởng ñến lợi nhuận của Ngân hàng 

- Ảnh hưởng ñến kế hoạch sử dụng vốn của Ngân hàng 

1.1.4.2 Rủi ro mất vốn 

- Giảm lợi nhuận: do tăng chi phí trích lập dự phòng 

- Giảm hoặc mất thanh khoản 

- Giảm hoặc mất niềm tin của khách hàng ñối với Ngân hàng 

1.2 Quản tr ị rủi ro tín dụng 

1.2.1 Khái niệm 

1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro 

1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro 

a/ Nhận dạng và phân loại RR qua lịch sử giao dịch của KH 

- Thông qua Trung tâm thông tin tín dụng. 

- Thông qua lịch sử giao dịch tại Ngân hàng, 

- Thông qua bảng kê nộp tiền hàng tháng, hàng quý tại các TCTD. 

Sau ñó phân nhóm nợ (từ nhóm 1 – nhóm 5) và có biện pháp 

theo dõi, kiểm soát, xử lý khoản vay. 

b/ Nhận dạng và phân loại rủi ro bằng mô hình ñiểm số Z 

Điểm Z càng cao thì xác suất vỡ nợ càng thấp, nếu Z thấp hoặc 

là một số âm là căn cứ ñể xếp khách hàng vào nhóm nguy cơ rủi ro 

vỡ nợ cao. 

• Z<1,8: khách hàng có khả năng rủi ro cao 

• 1,8<Z<3: không xác ñịnh ñược 

• Z>3: khách hàng không có khả năng vỡ nợ 

c/ Nhận dạng rủi ro từ thông tin tài chính 

- Các chỉ số thanh khoản cho thấy dấu hiệu suy yếu:  

- Các chỉ số khả năng sinh lời cho thấy dấu hiệu suy yếu:  

- Các chỉ số vòng quay hoạt ñộng cho thấy dấu hiệu suy yếu: 

- Cơ cấu vốn không hợp lý:  
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- Tỷ trọng nợ có xu hướng tăng nhanh so với quy mô hoạt ñộng:  

d/ Nhận dạng rủi ro từ thông tin phi tài chính 

- Dấu hiệu liên quan ñến các giao dịch Ngân hàng: 

- Dấu hiệu liên quan ñến môi trường ngành:  

- Dấu hiệu liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh:  

- Dấu hiệu liên quan ñến môi trường nhân sự nội bộ: 

- Dấu hiệu liên quan ñến tài sản ñảm bảo:  

1.2.2.2 Đo lường rủi ro 

a/ Đo lường rủi ro qua các chỉ số rủi ro 

b/ Đo lường rủi ro tiềm ẩn bằng phương pháp ước tính tổn thất 

tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu ñánh giá nội bộ IRB  

Công thức như sau : 

EL = PD x EAD x LGD 

Trong ñó: 

• EL: là tổn thất ước tính 

• PD (Probability of default): là xác suất không trả ñược nợ. 

• EAD (Exposure at Defaut): là tổng dư nợ của khách hàng 

tại thời ñiểm khách hàng không trả ñược nợ 

• LGD (Loss given default): là tỷ trọng tổn thất ước tính 

Trên cơ sở xác xuất rủi ro ñã tính toán, sẽ giúp các Ngân hàng  

- Xây dựng cơ cấu lãi suất phù hợp ñảm bảo kinh doanh có lãi.  

- Xây dựng chiến lược quản lý các tài sản có và tài sản nợ 

thích hợp, ñảm bảo tính thanh khoản của hệ thống Ngân hàng. 

- Xây dựng hệ số rủi ro của từng loại tài sản làm cơ sở tính 

toán hệ số an toàn vốn hoặc tính phí bảo hiểm cho từng loại tài sản. 

1.2.2.3 Giám sát, kiểm soát, báo cáo rủi ro 

a/ Giám sát rủi ro và cảnh báo sớm 

a.1/ Giám sát rủi ro 
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- Nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của kiểm soát nội bộ. 

Khi hệ thống kiểm soát nội bộ ñược xây dựng theo ñúng cấu trúc sẽ 

giúp: 

+ Khuyến khích các hoạt ñộng của ngân hàng hoạt ñộng có hiệu quả 

+ Các báo cáo tài chính và tình trạng pháp lý ñáng tin cậy, 

+ Bảo ñảm tuân thủ pháp luật, các quy ñịnh, chính sách và thể 

chế liên quan.  

+ Các tài sản của Ngân hàng ñược giám sát và bảo vệ kịp thời 

Ngoài ra, kiểm soát nội bộ nên ñược kiểm tra bởi kiểm toán nội bộ 

ñộc lập báo cáo trực tiếp lên Hội ñồng quản trị và Ban lãnh ñạo.  

a.2/ Cảnh báo sớm 

Giúp phát hiện các tình huống vượt hạn mức hoặc ñánh dấu 

những thay ñổi ở vị trí nguy hiểm. Để làm cho quá trình quản lý hiệu 

quả, cần có hệ thống cảnh báo tự ñộng nếu các giới hạn bị vượt quá. Và 

trong trường hợp vượt quá giới hạn ñược một thời gian dài thì hệ thống sẽ 

kích hoạt quá trình xử lý gấp rút tiếp theo. 

b/ Kiểm soát rủi ro 

Hệ thống kiểm soát rủi ro ñược sử dụng ñể báo cáo thường 

xuyên về tình hình rủi ro của các ngân hàng cho nhiều cấp: 

- Ở cấp Hội ñồng Quản trị và Ban ñiều hành ñược thực hiện 

thông qua việc nhận ñược các bản trình bày và các báo cáo ñịnh kỳ 

về vị thế rủi ro, sự tuân thủ và các ngoại lệ về rủi ro. 

- Ở cấp ñộ phòng ban gồm việc kiểm tra các hoạt ñộng rủi ro, 

kiểm tra việc tuân thủ các giới hạn, giám sát việc lập các báo cáo vị 

thế rủi ro và chịu trách nhiệm báo cáo cho Hội sở chính. 

c/ Báo cáo rủi ro: 

- Bản tóm tắt cung cấp tổng quan các chỉ số quan trọng nhất ñể 

quản lý rủi ro. Các chỉ số quan trọng nhất là: 
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+ Cơ cấu danh mục: Theo ñịa bàn, loại tiền, tài sản bảo ñảm, mục ñích 

sử dụng vốn, các ngành công nghiệp, cấp ñộ rủi ro, và khối lượng tín dụng. 

+ Quy mô hạn mức ñược quy ñịnh và ñược phép sử dụng theo từng 

cấp ñộ Sở Giao Dịch, các Chi nhánh trực thuộc, các PGD trực thuộc 

+ Giới hạn của phần không có bảo ñảm bằng tài sản 

+ Dự phòng rủi ro, cấu trúc thời hạn, cấu trúc tài sản thế chấp 

1.2.3 Một số phương pháp kiểm soát rủi ro 

Sau khi nhận dạng và ñánh giá rủi ro, có thể sử dụng một trong 

4 nhóm phương pháp ñể kiểm soát rủi ro sau: 

1.2.3.1 Phòng tránh rủi ro (risk avoidance) 

a/ Thiết lập các giới hạn rủi ro: 

Là thiết lập hạn mức những khu vực, lĩnh vực kinh doanh, loại 

TSĐB mà Ngân hàng có lợi thế nhất, có kinh nghiệm quản lý và khả 

năng kiểm soát tốt nhất. Nổ lực tránh ñầu tư vào những khu vực và 

những ngành nghề mà Ngân hàng thiếu kinh nghiệm quản lý, ñiều 

hành và thiếu các kỹ thuật ñể nhận biết rủi ro. 

b/ Xác ñịnh giá giao dịch của các khoản vay cá nhân: 

- Các thành phần ñịnh giá: 

+ Chi phí tiêu chuẩn ñơn vị ñể xử lý một khoản vay, bao gồm: 

+ Chi phí tổn thất ước tính: là xác suất vỡ nợ theo chênh lệch 

ròng giữa số tiền tín dụng chưa thanh toán tại thời ñiểm vỡ nợ và tiền 

thu ñược từ thu thanh lý của công ty hoặc nguồn trả nợ khác. 

+ Thành phần thứ ba là chi phí vốn yêu cầu: chi phí vốn huy 

ñộng và chi phí vốn kỳ vọng của Ngân hàng. 

1.2.3.2 Giảm thiểu rủi ro (risk mitigation) 

- Tăng cường tài sản ñảm bảo cho các khoản vay 

- Xây dựng quy trình cấp tín dụng ñộc lập 

1.2.3.3 Chuyển rủi ro (risk transfer) 
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- Các công cụ phái sinh (derivatives):  

- Chứng khoán hoá (securitizations):  

- Bảo hiểm tín dụng:  

- Mua bán nợ: 

Xuất phát từ sự thiếu minh bạch thông tin, thiếu hành lang pháp lý, 

thiếu các công cụ thẩm ñịnh phù hợp ñã làm tính thanh khoản và tính thị 

trường của các sản phẩm này.  

1.2.3.4 Chấp nhận rủi ro (risk acceptance): 

1.2.4 Một số công cụ hỗ trợ thẩm ñịnh 

1.2.4.1 Mô hình ñịnh tính 6C 

- Thẩm ñịnh tư cách của người ñi vay (Character): 

- Thẩm ñịnh năng lực của người vay (Capacity): 

- Thẩm ñịnh nguồn thu nhập bằng tiền mặt của bên vay (Cash):  

- Thẩm ñịnh tài sản bảo ñảm tiền vay (Collateral):  

- Thẩm ñịnh các ñiều kiện kinh doanh (Conditionals): 

- Thẩm ñịnh mức ñộ kiểm soát việc kinh doanh (Controls): 

1.2.4.2 Xây dựng hệ thống chấm ñiểm tín dụng phù hợp với chiến lược rủi ro 

- Bộ chỉ tiêu xếp hạng ñối với khách hàng doanh nghiệp 

- Bộ chỉ tiêu chấm ñiểm khách hàng cá nhân 
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CHƯƠNG 2 

 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ N ỘI CHI NHÁNH 

ĐÀ NẴNG (SHB- CNĐN) NĂM 2008 – 2010 

2.1 Những biểu hiện rủi ro tín dụng 

2.1.1  Các chỉ số rủi ro tại Chi nhánh 

2.1.2 Phân tích mức ñộ rủi ro theo cơ cấu tín dụng 

- Biểu hiện rủi ro tín dụng theo ñối tượng 

- Biểu hiện rủi ro tín dụng theo kỳ hạn 

- Biểu hiện rủi ro tín dụng theo tài sản 

- Biểu hiện rủi ro tín dụng theo ngành  

2.2 Quy trình về công tác quản tr ị rủi ro tín dụng 

2.2.1  Thực trạng về ban hành và thực thi chính sách tín dụng, quy chế 

cho vay 

a/ Rủi ro từ ban hành chính sách, quy chế, thủ tục: 

- Cho vay tập trung vào một khách hàng, một nhóm khách 

hàng dẫn ñến rủi ro tập trung. 

- Các loại tài sản nhận thế chấp có tính thanh khoản thấp  

b/ Thực thi chính sách, quy chế cho vay 

- Không giám sát, kiểm soát ñược việc tuân thủ các hạn mức, các 

ñiều kiện tín dụng. 

- Thiếu khách quan và ñộc lập trong công tác thẩm ñịnh. 

- Không phối kết hợp giữa các phòng ban làm tắc nghẽn thông 

tin do ñó ảnh hưởng ñến việc ñánh giá tín dụng không toàn diện. 

2.2.2  Quy trình cấp tín dụng 

- Phân cấp thẩm quyền quá thấp nên tập trung quyền lực quá lớn. 
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- Không có sự ñộc lập giữa các khâu trong quy trình cấp, xét 

tín dụng. Điều này góp phần làm cho quy trình tín dụng thiếu sự 

minh bạch và rõ ràng. 

- Kiểm soát tính tuân thủ yếu:  

2.2.3  Công tác nhận dạng rủi ro 

- Quy trình giám sát, kiểm tra kiểm soát không ñộc lập nhau. 

Do ñó, các dấu hiệu rủi ro khó ñược nhận diện. 

- Công tác báo cáo dữ liệu tín dụng: chưa có sự kết hợp CNTT 

trong công tác giám sát, kiểm tra, báo cáo các chỉ số nợ quá hạn. Do 

ñó, thông tin báo cáo không ñáng tin cậy và kịp thời. 

2.2.4 Công cụ ño lường, hỗ trợ thẩm ñịnh 

2.2.4.1  Cơ sở dữ liệu nội bộ 

Hiện tại, SHB Chi nhánh Đà Nẵng không có hệ thống lưu trữ 

dữ liệu khách hàng chung của Ngân hàng.  

2.2.4.2 Cơ sở dữ liệu bên ngoài 

- Thông tin từ trung tâm dữ liệu CIC  

- Thẩm ñịnh TSĐB: căn cứ vào Bảng giá thẩm ñịnh của 

UBND Tp Đà Nẵng, tham khảo từ các trang web trên internet, thông 

tin từ bạn bè, ñồng nghiệp. 

- Thẩm ñịnh tư cách pháp lý của khách, nguồn trả nợ, các chỉ 

số tài chính …:  từ thông tin khách hàng, kinh nghiệm của NVTD.  

2.2.4.3  Hệ thống chấm ñiểm và xếp hạng tín dụng 

- Thông tin chấm ñiểm ñược nhập thủ công không ñược hỗ trợ từ hệ 

thống CNTT tự ñộng, cho phép chỉnh sửa nên thiếu khách quan. 

- Những tiêu chí chấm ñiểm không ñược cập nhật, ñiều chỉnh 

theo tình hình kinh tế thị trường. 

- Hệ thống cho phép xuất dữ liệu ra word và excel nên cho phép 

chỉnh sửa thủ công. 
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- Không có ñơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, ñánh giá thông 

tin chấm ñiểm một cách ñộc lập. 

- Thông tin ña phần là ñịnh tính hơn ñịnh lượng nên ñược 

chấm theo cảm tính thiếu căn cứ. 

2.2.5  Công tác giám sát, kiểm soát rủi ro 

- Rủi ro thường ñược giám sát thông qua các nhân viên kinh 

doanh trực tiếp quản lý hồ sơ, trưởng phòng tín dụng trực thuộc Chi 

nhánh nên không khách quan và ñộc lập. 

- Rủi ro thường ñược phát hiện khi dấu hiệu rủi ro quá rỏ ràng  

- Hệ thống báo cáo ít ñược hỗ trợ từ CNTT, chủ yếu là dùng 

thông tin trên excel ñể báo cáo.  

- Thời gian báo báo không thường xuyên. 

2.2.6 Công tác xử lý nợ xấu 

- Kỹ thuật cơ cấu nợ:  

- Khởi kiện và xử lý tài sản thế chấp:  

- Trích lập dự phòng:  

2.2.7 Đánh giá nguồn nhân lực và công tác ñào tạo 

Nhân lực tại Chi nhánh ñược ñánh giá là rất trẻ, nhân viên tín 

dụng có ñộ tuổi từ 23 – 30 tuổi là chủ yếu. Tỷ lệ tốt nghiệp ñại học 

ñạt trên 90%, lực lượng nhân viên có tinh thần cầu tiến cao, rất năng 

ñộng. Kỹ năng thẩm ñịnh tình hình tài chính của khách hàng doanh 

nghiệp chưa cao. Kiến thức về ñặc trưng kinh doanh của ngành nghề 

còn chưa nhiều và chưa sâu nên rất hạn chế trong công tác thẩm ñịnh 

khách hàng. 
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CHƯƠNG 3 

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN D ỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI 

GÒN-HÀ NỘI CN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN T ỚI 

3.1 Phương hướng hoạt ñộng 

3.1.1  Định hướng phát triển SHB Trung tâm năm 2011 

3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh SHB–ĐN năm 2011 

Bảng 3.2: Kế hoạch kinh doanh SHB – CNĐN 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2011 
(tỷ ñ) 

1 Tổng tài sản 6.150 
2 Tổng nguồn vốn huy ñộng 4.464 
3 Dư nợ cho vay TCKT& cá nhân 2.318 

 
+ Dư nợ ngắn hạn 
+ Dư nợ trung dài hạn 

70% - 75% 
25%- 30% 

 
+ Dư nợ ñối với TCKT 
+ Dư nợ ñối với cá nhân 

60%- 65% 
35%-40% 

 
+ Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh 
+ Dư nợ cho vay phi sản xuất 

60%- 65% 
35%- 40% 

 

+ Dư nợ ñảm bảo bằng cầm cố GTCG 
+ Dư nợ ñảm bảo bằng thế chấp BĐS 
+ Dư nợ ñược ñảm bảo bằng TS khác 
+ Dư nợ cho vay tín chấp 

Tối thiểu 10% 
Tối thiểu 60% 
Tối ña 25% 

5% 
4 Tỷ lệ an toàn vốn 18% 
5 Tỷ lệ nợ xấu(từ nhóm 3–5/tổng dư nợ) Tối ña 2% 
6 Lợi nhuận trước thuế 78 

3.2 Xây dựng chiến lược rủi ro theo hạn mức tín dụng 

3.2.1 Nội dung chiến lược rủi ro 

Hàng năm, Chi nhánh xây dựng hạn mức tập trung tín dụng và 

xây dựng cấu trúc danh mục ñầu tư phù hợp theo các chỉ tiêu sau: 

- Hạn mức cho từng loại sản phẩm, hạn mức cho từng khu vực 

kinh doanh, hạn mức cho từng PGD, hạn mức theo từng nhân viên 

tín dụng tại Chi nhánh và hạn mức theo ngành công nghiệp…. 
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3.2.2 Quy trình xây dựng hạn mức tại Chi nhánh 

- Mã hóa các khoản vay theo ngành, theo sản phẩm, vị trí ñịa lý, 

loại khách hàng, loại tài sản bảo ñảm, kỳ hạn cho vay ….  

- Trước khi tiếp thị khách hàng hay ñề xuất khoản vay: các nhân 

viên nạp thử vào hệ thống. Nếu không vượt hạn mức, tiếp tục tiến hành 

các thủ tục ñề xuất cho vay.  

- Trước khi giải ngân: bộ phận kiểm soát nội bộ khi kiểm tra hồ sơ 

giải ngân và nhập thông tin vào hệ thống. Trong trường hợp, việc giải 

ngân là vượt hạn mức thì hệ thống sẽ cảnh báo. 
3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nhận thẩm ñịnh  

3.1.1 Xây dựng quy trình cấp tín dụng minh bạch, giám sát lần nhau 
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3.1.2 Tăng cường huấn luyện, ñào tạo  

3.1.2.1  Huấn luyện, ñào tạo các cấp quản lý: 

+ Đào tạo về kỹ năng: kỹ năng quản trị ñiều hành, ñạo ñức 

nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp, kỹ năng sử dụng phần mềm . 

+ Những môn nghiệp vụ: quản trị rủi ro, quản lý và xử lý nợ 

xấu, pháp chế ngân hàng, kế toán dành cho Giám ñốc và trưởng 

phòng, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tiền gửi, … 

3.1.2.2  Huấn luyện, ñào tạo cho nhân viên: 

+ Đối với nhân viên kinh doanh: 

� Các môn kỹ năng: các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ñàm 

phán, thương lượng, kỹ năng giải quyết than phiền của khách hàng. 

� Các môn nghiệp vụ: marketing ngân hàng, nghiệp vụ tín 

dụng, thanh toán quốc tế, sản phẩm cho vay, tiền gửi tiết kiệm … 

+ Đối với nhân viên phân tích tính dụng: 

� Các môn kỹ năng: kỹ năng phân tích, thẩm ñịnh trên excel, 

kỹ năng ñọc hiểu báo cáo tài chính, các kỹ năng tra cứu thông tin … 

� Các môn nghiệp vụ: quy trình, quy chế cho vay của SHB, kế toán, 

quản trị rủi ro, pháp luật, ñạo ñức nghề nghiệp, phân tích tài chính …. 

+ Đối với nhân viên thẩm ñịnh tài sản: 

� Các môn kỹ năng: Kỹ năng tra cứu thông tin, tìm kiếm và 

xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp…. 

� Các môn nghiệp vụ: các phương pháp ñịnh giá ñối với từng 

loại tài sản, cách thức nhận dạng và kỹ thuật ño, ñếm các loại tài sản 

ñảm bảo, quy trình thẩm ñịnh, quy trình quản lý tài sản ñảm bảo. 

- Đối với nhân viên hỗ trợ tín dụng: 
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� Các môn kỹ năng: kỹ năng liên quan ñến soạn thảo văn 

bản, kỹ năng thống kê dữ liệu trên excel, các kỹ năng hỗ trợ khác ... 

� Các môn nghiệp vụ: quy trình quy chế cho vay, quy trình 

soạn thảo hợp ñồng, lưu trữ hồ sơ tín dụng, quy trình giải ngân… 

- Đối với nhân viên thu hồi nợ: 

� Các môn kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, ñàm phán, thuyết phục. 

� Các môn nghiệp vụ: quản lý và xử lý nợ xấu, nhận dạng rủi 

ro, quy trình xử lý nợ, các môn pháp luật có liên quan …… 

3.1.3 Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu nội bộ kết hợp CNTT 

3.1.3.1  Nguồn thu thập 

- Nguồn dữ liệu nội bộ: ít nhất là hai nhưng tốt hơn là ba năm. 

- Nguồn dữ liệu bên ngoài: 

+ Vấn tin CIC: 

+ Thông tin từ chính khách hàng:  

+ Thông tin từ ñối thủ cạnh tranh của khách hàng: 

+ Thông tin từ các ban ngành trên ñịa bàn:  

3.1.3.2   Thông tin cần thu thập 

a/ Thông tin tình hình tài chính của khách hàng: 

-  Các thông tin ngành: sản phẩm kinh doanh, ñặc thù kinh doanh 

-  Quy mô kinh doanh của một ngành, chỉ số sinh lợi bq của ngành, chỉ 

số khả năng thanh toán bq của một ngành, chỉ số nợ bq của một ngành, chỉ số 

vòng quay vốn bq ngành, cơ cấu chi phí, giá thành, cơ cấu vốn ñầu tư:  

b/ Thông tin tài sản ñảm bảo: mã hóa theo loại tài sản 

-  Thông tin loại tài sản, chủ sở hữu tài sản, giá trị ñịnh giá lần 

ñầu, giá trị tái thẩm ñịnh, phương pháp ñịnh giá, tỷ lệ cấp tín dụng. 



 16 

3.1.3.3  Quy trình xây dựng hệ thống thông tin 

a/ Đối với các khách hàng hiện hữu: 

- Bộ phận phân tích TD, thẩm ñịnh tài sản, kế toán tín dụng, 

phòng CNTT sẽ tiến hành xây dựng các mục trong hệ thống, xây 

dựng quy trình cập nhật dữ liệu. Sau ñó, trình lãnh ñạo phê duyệt. 

- Phòng CNTT dựa trên ý kiến phê duyệt của BGĐ tiến hành 

+ Mã hóa thông tin theo từng ngành nghề kinh tế 

+ Xử lý kỹ thuật CNTT ñể ñóng thông tin, chỉ ñược tra cứu, không 

chỉnh sửa và bàn giao cho bp tổng hợp theo dõi và cập nhật tiếp tục. 

+ Cấp user cho những ñối tượng có liên quan: 

- Bộ phận quản lý tín dụng: tiếp tục theo dõi và cập nhật. 

b/ Đối với các khách hàng mới: 

- Nhân viên hỗ trợ tín dụng sẽ tiến hành nhập dữ liệu KH ngay 

khi giải ngân và ñịnh kỳ cập nhật dữ liệu mới của KH theo từng thời kỳ. 

- Sau khi cập nhật sẽ trình trưởng phòng TD, GĐốc phê duyệt và 

gửi CNTT ñể ñóng số liệu. Quy trình sẽ ñược thực hiện liên tục như trên. 

3.1.4  Giải pháp nâng cao chất lượng thu thập thông tin  

3.1.4.1  Giải pháp ñảm bảo thông tin, tài liệu ñược thu thập ñầy ñủ: 

-  Xây dựng bảng mô tả khách hàng (phụ lục 1, 2):  

 -  Xây dựng danh mục hồ sơ cần cung cấp (phụ lục 3, 4, 5): 

 - Kiểm tra, ñối chiếu, sao y bản chính tài liệu cung cấp:  

3.1.4.2 Đảm bảo thông tin, tài liệu ñược báo cáo ñúng, ñầy ñủ trong tổ chức 

-  Xây dựng quy trình chuyển giao tài liệu, thông tin: bằng 

email ñiện tử nội bộ hoặc bằng văn bản. 

 + Đảm bảo các thông tin, tài liệu ñược chuyển giao thông suốt. 
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 + Hạn chế việc chuyển tài liệu không ñầy ñủ theo yêu cầu. 

 + Đảm bảo ñối chiếu tiến ñộ thực hiện  

- Quy ñịnh trách nhiệm: Các hướng dẫn nội bộ phải quy ñịnh 

trách nhiệm rõ ràng và phân công rõ trách nhiệm, tiến ñộ công việc: 

 + Đảm bảo việc ứng dụng nhất quán trong toàn bộ tổ chức 

 + Giảm thiểu những rủi ro do thay ñổi trách nhiệm trong quá 

trình chuyển giao (ví dụ như mất tài liệu). 

 + Đảm bảo theo ñúng tiến ñộ trình duyệt hồ sơ theo yêu cầu 

3.1.5 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh khách hàng bằng ứng dụng mô 

hình ñịnh tính 6C  

3.1.5.1 Thẩm ñịnh tư cách của khách hàng (Character):  

Để ñánh giá ñược tư cách khách hàng, cán bộ tín dụng cần: 

- Xác ñịnh lai lịch, quê quán, bố mẹ, vợ chồng, con cái và nơi 

thường trú ổn ñịnh của khách hàng …. 

- Tham gia trực tiếp các cuộc họp tại Công ty, ñánh giá phong 

cách, thái ñộ, cử chỉ … trong quá trình tiếp xúc, trao ñổi với cấp dưới  

- Tìm hiểu thêm thông tin về khách hàng qua bạn bè, ñồng 

nghiệp, nhân viên của khách hàng, ñối tác trong kinh doanh … 

3.1.5.2 Thẩm ñịnh năng lực của người vay (Capacity): 

- Đối với cá nhân: xác ñịnh nguồn gốc, tiểu sử của khách hàng 

và ngoài ra còn ñặt nhiều câu hỏi và quan sát thái ñộ và cách trả lời 

của khách hàng. 

- Đối với doanh nghiệp:  
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+ Thế mạnh của khách hàng là gì? Nó thuộc về kỹ năng, 

chuyên môn, trình ñộ học vấn, thái ñộ hay ñơn thuần chỉ là phong 

cách? Tóm lại, những ñiều ñó có giúp khách hàng (tự mình hoặc kêu 

gọi sự ủng hộ) thực thi phương án, dự án ñầu tư ñúng tiến ñộ, hiệu 

quả và bền vững hay không?  

+ Mục ñích vay vốn có phù hợp với giấy phép và thực tế kinh 

doanh của DN không?. Phương án, dự án ñầu tư hay tiêu dùng có cấp 

thiết, khả thi không? và khách hàng có ý thức ñược những rủi ro có 

thể gặp phải trong quá trình triển khai phương án, dự án hay không?  

3.1.5.3  Thẩm ñịnh nguồn thu nhập của người vay (Cash): 

+ Đối với cá nhân: nhân viên tín dụng cần có câu trả lời ñáng 

tin cậy cho các câu hỏi sau: 

� Nguồn thu nhập chính của khách là gì?, bao nhiêu mỗi 

tháng? Nguồn thu nhập chính có thường xuyên, ổn ñịnh trong 3 năm 

trở lại ñây không? Xác xuất xảy ra rủi ro? 

� Tổng chi phí sinh hoạt thường xuyên của khách hàng? 

� Thu nhập ròng sau khi trang trải các chi phí? 

� Nguồn thu nhập khác của khách hàng? 

+  Đối với doanh nghiệp: 

� Hoạt ñộng kinh doanh chính là gì? Những yếu tố nào ảnh 

hưởng ñến nguồn thu chính của doanh nghiệp. 

� Chu kỳ kinh doanh ñối với hoạt ñộng kinh doanh chính 

diễn ra trong bao lâu? Khả năng/ xác suất vốn bị ứ ñọng? 

� Đánh giá công nợ hiện tại và khả năng thu hồi công nợ. 
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� Nguồn thu nhập khác ngoài hoạt ñộng kinh doanh chính: 

như thanh lý tài sản, từ hoàn thuế ñầu tư và thuế GTGT, từ các khoản 

chiếm dụng lương nhân viên, chiếm dụng thuế ………… 

3.1.5.4  Thẩm ñịnh  ñảm bảo tiền vay (Collateral): 

- Tính pháp lý tài sản có ñảm bảo. 

- Tính khả mại của tài sản cao hay thấp:  

3.1.5.5 Thẩm ñịnh các ñiều kiện tín dụng (conditions): 

- Rủi ro về tiến ñộ thực hiện:  

- Rủi ro về thị trường, thu nhập, thanh toán:  

- Rủi ro về thị trường cung cấp:  

- Rủi ro về môi trường và xã hội:  

3.1.5.6 Thẩm ñịnh khả năng kiểm soát khoản vay (Controls): 

3.1.6 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh khách hàng bằng hệ thống chấm 

ñiểm tín dụng  

- Hoàn thiện hệ thống và quy trình chấm ñiểm Doanh nghiệp 

- Hoàn thiện hệ thống và quy trình chấm ñiểm cá nhân 

3.1.7 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tài sản ñảm bảo 

3.1.7.1 Xây dựng bộ chỉ tiêu chấm ñiểm tài sản ñảm bảo 

3.1.7.2 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tính pháp lý TSĐB: 

- Thẩm ñịnh tính pháp lý các tài sản hữu hình và chứng nhận 

sở hữu tài sản ñược pháp luật công nhận: 

� Thẩm ñịnh tính xác thực của các giấy tờ sở hữu:  

� Thẩm ñịnh tính khớp ñúng tài sản thực so với GCN:  

- Thẩm ñịnh ñối tượng sở hữu tài sản, mối quan hệ giữa bên 

vay và bên có tài sản cầm cố, thế chấp ñể bảo lãnh vay vốn: 

� Thẩm ñịnh quyền lợi của chủ sở hữu ñối với tài sản:  
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� Thẩm ñịnh các nghĩa vụ khác của chủ sở hữu ñối với tài 

sản như: nghĩa vụ nộp thuế nhà ñất, chi phí thuê ñất ... 

3.1.7.3  Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tính khả mại của TSĐB 

� Khảo sát thực ñịa những giao dịch mua bán (chào giá, trả 

giá, giá thực mua bán, ñiều kiện mua bán, khối lượng giao dịch …)  

� Cập nhật bảng giá từ các TCTD khác 

� Phỏng vấn các công ty kinh doanh loại tài sản có tính tương 

ñồng với tài sản cần thẩm ñịnh, Công ty bất ñộng sản, Công ty xây 

dựng, nhà thầu, Ngân hàng. 

� Cập nhật hông tin trên báo chí (báo viết, nói, hình)  

3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm soát RR 

3.2.1 Nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của kiểm soát nội bộ 

- Giám sát việc tuân thủ, theo dõi, ñánh giá, phân tích rủi ro  

- Yêu cầu nhân viên tín dụng giải trình các vấn ñề có liên quan  

- Đôn ñốc các ñơn vị thực hiện các biên pháp thu nợ  

- Kiểm tra thực tế ñột xuất tình hình kinh doanh của KH 

- Yêu cầu các phòng ban trực thuộc báo cáo ñịnh kỳ  

- Yêu cầu các phòng ban cung cấp ñầy ñủ các hồ sơ khoản vay 

- Yêu cầu thực hiện tổ chức thẩm ñịnh và ñánh giá lại toàn bộ hồ 

sơ khoản vay khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro. 

- Tham gia xử lý nợ, thu hồi nợ. 

3.2.2 Nâng cao ñộ tin cậy của các báo cáo rủi ro 

Báo cáo rủi ro cần phải ñược hỗ trợ bởi hệ thống CNTT  

Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm lập báo cáo rủi ro 

dựa trên thông tin từ bộ phận quản lý tín dụng và thông tin lưu trữ 

trên hệ thống ñể lập báo cáo rủi ro.  
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Dưới ñây là một số bảng báo cáo mô tả chi tiết của các chỉ số 

chính cần thiết trong quá trình kiểm soát rủi ro: 

- Phụ lục 11: Báo cáo tổng hợp dư nợ/ nợ xấu theo ngành 

- Phụ lục 12: Báo cáo tổng hợp dư nợ/ nợ xấu theo loại hình DN 

- Phụ lục 13: Báo cáo tổng hợp dư nợ/ nợ xấu theo TSĐB 

- Phụ lục 14: Báo cáo giới hạn cho vay ñối KH/ nhóm KH 

-………… 

3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng xử lý rủi ro  

3.3.1 Nhận dạng rủi ro thông qua các dấu hiệu cảnh báo 

3.3.1.1  Nhận dạng rủi ro hiện hữu (từ nhóm 3 – nhóm 5) 

3.3.1.2 Nhận dạng rủi ro tiềm ẩn (nhóm 1 và nhóm 2) 

a/ Nhận dạng rủi ro bằng mô hình ñiểm số Z: 

Bước 1: thu thập toàn bộ BCTC của khách hàng trong 2 năm 

gần nhất và báo cáo nhanh ñến thời ñiểm ñánh giá. 

Bước 2: ñánh giá tính trung thực, ñầy ñủ của các BCTC.  

Bước 3: xây dựng các chỉ tiêu theo mô hình ñiểm số Z 

Bước 4: áp dụng các hệ số vào công thức ñể tính toán 

Z =  1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 

Z<1.8: khách hàng có khả năng rủi ro cao 

1.8<Z<3: không xác ñịnh ñược 

Z>3: khách hàng không có khả năng vỡ nợ 

Bước 5: ñối chiếu kết quả và phân nhóm khách hàng 

- Đối với KH có Z>3: sẽ ñược phân vào nhóm 1. Tuy nhiên, 

nếu nhóm hiện tại của khách hàng theo quyết ñịnh 493 là nhóm cao 

hơn thì vẫn duy trì khách hàng ñó trong nhóm ñã phân. 
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- Đối với KH có Z<1.8: sẽ ñược phân vào nhóm 3 (nếu Z càng 

gần với 1.8), nhóm 4 (nếu Z càng tiến về 0) hoặc 5 (nếu Z là số âm).   

- Đối với khách hàng có ñiểm số Z nằm ở khoảng 1.8<Z<3: sẽ 

phân nhóm theo quyết ñịnh 493 ñể theo dõi riêng biệt. 

b/ Nhận dạng rủi ro liên quan ñến thông tin tài chính khác: 

- Chỉ số thanh khoản cho thấy dấu hiệu suy yếu: 

- Các chỉ số khả năng sinh lời cho thấy dấu hiệu suy yếu: 

- Các chỉ số vòng quay cho thấy dấu hiệu suy yếu: 

c/ Nhận dạng rủi ro thông qua thông tin phi tài chính 

- Dấu hiệu liên quan ñến môi trường nhân sự 

� Có sự thay ñổi về cơ cấu nhân sự trong hệ thống quản trị 

� Xuất hiện sự bất ñồng trong hệ thống ñiều hành 

� Tranh chấp trong quá trình quản lý 

- Dấu hiệu liên quan ñến quan hệ tín dụng với các TCTD 

� Mức ñộ vay thường xuyên, yêu cầu khoản vay vượt quá nhu 

cầu dự kiến, chấp nhận sử dụng nguồn tài trợ ls cao 

� Chậm thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng 

� Đề nghị cơ cấu nợ (gia hạn, ñiều chỉnh kỳ hạn trả gốc) 

� Trì hoãn hoặc gây khó khăn, trở ngại ñối với Ngân hàng trong 

quá trình kiểm tra ñịnh kỳ (hoặc ñột xuất)  

- Dấu hiệu liên quan ñến yếu tố ảnh hưởng ñến ngành, hñkd 

� Ngành có dấu hiệu suy thoái:  

� Chính sách bán hàng, tồn kho, thu nợ không hiệu quả:  

d/ Nhận dạng rủi ro qua ñánh giá TSĐB 
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- Tranh chấp pháp lý: 

� Tài sản thế chấp trong tình trạng giải tỏa, ñền bù 

� Tài sản thế chấp ñang ñược phân chia thừa kế, ly hôn 

-  Tính khả mại của tài sản ñảm bảo: 

� Thị trường tiêu thụ tài sản:  

� Chi phí giao dịch tài sản:  

� Thị trường tiêu thụ:  

3.3.2 Đo lường rủi ro dựa trên hệ thống dữ liệu ñánh giá nội bộ 

của khách hàng (Internal Ratings Based) 

3.3.3 Xác ñịnh nguyên nhân gây ra rủi ro 

- Nhóm nguyên nhân xuất phát từ hoạt ñộng kinh doanh: 

- Nhóm nguyên nhân liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư: 

- Nhóm nguyên nhân liên quan ñến hoạt ñộng tài chính 

- Sử dụng vốn cho mục ñích cá nhân 

- Nguyên nhân từ tài sản ñảm bảo: 

3.3.4 Các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro 

3.3.4.1  Đối với nợ nhóm 1 và nhóm 2 có dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn 

a/ Đối với rủi ro tiềm ẩn xuất phát từ hoạt ñộng kinh doanh 

- Cho vay thêm ñể cải thiện vòng quay vốn, tăng năng suất lao 

ñộng nếu phương án còn khả năng sinh lợi.  

� Giám sát chặt chẻ dòng tiền của phương án:  

� Giám sát chặt chẻ tình hình thanh toán nợ gốc và lãi vay:  

� Giám sát biến ñộng về chính sách, cung cầu thị trường …  

- Hoặc lập phương án thu hồi nợ nếu phương án có dấu hiệu 

suy thoái, kém hiệu quả, hạn chế phát triển. 

� Giảm dần dư nợ tiến tới ngưng giải ngân  
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� Có biện pháp thu hồi từ nguồn khác  

� Bổ sung thêm tài sản  

b/ Rủi ro tiềm ẩn xuất phát từ hoạt ñộng ñầu tư và tài chính 

 - Giám sát chặt chẻ mục ñích giải ngân, chứng từ giải ngân. 

 - Giới hạn tỷ trọng nợ/ Tổng nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ ñảm 

bảo an toàn vốn 

  - Giảm hoặc tiến tới ngưng giải ngân nếu có dấu hiệu sử 

dụng vốn sai mục ñích hoặc ñầu tư tràn lan, không trọng ñiểm. 

 c/ Đối với rủi ro tiềm ẩn xuất phát từ tài sản ñảm bảo 

- Rủi ro do tranh chấp pháp lý 

� Định hướng khách hàng giải quyết các tranh chấp sớm 

� Đổi tài sản thế chấp 

� Giảm dư nợ 

-  Rủi ro do giảm giá trị 

� Giảm dư nợ vay tương ứng  

� Bổ sung thêm tài sản thế chấp 

3.3.4.2 Đối với nợ từ nhóm 3 – ñến nhóm 5: 

a/ Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Bộ phận xử lý nợ 

b/  Quy trình xử lý nợ xấu 

Bước 1: Yêu cầu và tiếp nhận các báo cáo nợ xấu  

- Báo cáo nợ xấu (từ nhóm 3 – nhóm 5) theo nhóm  

- Báo cáo nợ xấu theo tài sản ñảm bảo, tỷ lệ nợ/ TSĐB 

- Báo cáo nợ xấu theo ñối tượng, kỳ hạn, mục ñích vay 

- Báo cáo nguyên nhân nợ xấu và hướng xử lý nợ xấu  

Bước 2: Tiến hành tái thẩm ñịnh toàn bộ nguồn thu nhập của: 
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Bước 3: Phân loại ñánh giá nguồn trả nợ 

- Đối với khách hàng còn nguồn trả nợ  

+ Trường hợp khách hàng có thiện chí trả nợ: 

� Cho vay thêm (nếu còn khả năng tạo thu nhập ñủ trả lãi) 

� Bổ sung thêm tài sản thế chấp (từ người vay, bên thứ ba…) 

� Gia hạn nợ: ñiều chỉnh kỳ hạn trả nợ, kéo dài thời hạn trả 

� Bán nợ hoặc thỏa thuận khác 

+ Trường hợp khách hàng không có thiện chí trả nợ: 

� Khởi kiện 

- Đối với khách hàng không còn nguồn trả nợ nào khác 

+ Thanh lý doanh nghiệp 

+ Khởi kiện 

+ Sử dụng dự phòng rủi ro 

3.4 Một số ñề xuất nhằm tăng cường quản tr ị rủi ro tín dụng 

3.4.1 Đối với cấp lãnh ñạo SHB Chi nhánh Đà Nẵng 

3.4.2 Đối với SHB Hội sở chính 

3.4.2.1  Hội ñồng quản trị 

3.4.2.2 Đối với ban ñiều hành 

3.6.2.3 Thành lập Khối QLRR tại Hội sở chính 

3.4.3 Đối với NHNN 

 


