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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 
Với các ngân hàng thương mại, thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh 

quan trọng nhất và là hoạt ñộng mang lại lợi nhuận chủ yếu, nhưng ñồng 
thời cũng chứa ñựng nhiều rủi ro nhất, ñặc biệt là trong nghiệp vụ tín dụng 
tài trợ XNK, ngoài những rủi ro tín dụng nói chung thì còn chứa ñựng 
những rủi ro liên quan ñến hoạt ñộng thương mại quốc tế (tỷ giá, phương 
thức mua bán, thanh toán…). Khi rủi ro tín dụng không ñược quản trị tốt sẽ 
dẫn ñến tỷ lệ nợ xấu cao và ảnh hưởng trực tiếp ñến sự tồn tại, phát triển 
của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó còn gây tác ñộng xấu ñến toàn bộ hệ 
thống ngân hàng và nền kinh tế. 

Quản trị rủi ro tín dụng là vấn ñề khó khăn nhưng rất bức thiết, với 
mong muốn tìm hiểu về những rủi ro tín dụng XNK, từ ñó phân tích những 
rủi ro có thể xảy ra và kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng quản 
trị rủi ro tín dụng XNK, người viết luận văn xin thực hiện nghiên cứu ñề 
tài: “Qu ản tr ị rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân 
hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Buôn Ma Thuột” .  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU: 
- Nguyên cứu lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tài 

trợ XNK. Đồng thời, ñưa ra những biện pháp nhằm hạn chế những rủi ro có 
thể phát sinh và kiến nghị các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro 
xảy ra cho ngân hàng. 

- Vận dụng vào phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng tài trợ XNK 
tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Buôn Ma Thuột và kiến nghị giải 
pháp cụ thể ñể nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU: 
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt ñộng tín dụng XNK và quản trị rủi ro tín 

dụng XNK của Ngân hàng TMCP Việt Á – CN Buôn Ma Thuột. 

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt 
Á - Chi nhánh Buôn Ma thuột tại ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk. Số liệu sử dụng: 
Tháng 12/2010 ñến 2012. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
Sử dụng phương pháp luận biện chứng kết hợp với phương pháp 

nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…ñi từ cơ sở lý thuyết ñến thực tiễn 
nhằm giải quyết và làm sáng tỏ vấn ñề ñặt ra trong luận văn. 
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5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 
Ý nghĩa khoa học: Luận văn trình bày hệ thống những lý luận, các quy 

ñịnh liên quan ñến vấn ñề quản trị rủi ro tín dụng XNK. 

Ý nghĩa thực tiễn: Sử dụng lý luận áp dụng vào thực tiễn hoạt ñộng tại 
NHTM, ñể nguyên cứu những rủi ro tín dụng XNK, từ ñó tiến hành nhận 
dạng, phân tích những nguyên nhân rủi ro và kiến nghị giải pháp quản trị 
rủi ro. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao chất lượng 
quản trị rủi ro tín dụng XNK và tăng cường năng lực cạnh tranh của Ngân 
hàng Việt Á – Chi nhánh Buôn Ma Thuột. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 
Ngoài phần mở ñầu, kết luận, nội dung luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất nhập 
khẩu tại Ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu 
tại Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Buôn Ma Thuột. 
Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất 
nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Buôn Ma Thuột. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 
TRONG TÀI TR Ợ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI 

NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI  

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Các khái niệm 
1.1.1.1. Rủi ro tín dụng: là những biến cố xảy ra làm ảnh hưởng ñến khả năng 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ của khách hàng ñối với ngân hàng. 

1.1.1.2. Rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu: là những biến cố xảy ra làm giảm 
khả năng trả nợ hoặc làm mất khả năng thực hiện cam kết về nghĩa vụ nợ của 
khách hàng ñối với ngân hàng trong hoạt ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. 
Nghĩa vụ nợ ở ñây là những cam kết về ñiều khoản, thời hạn, nghĩa vụ thanh toán 
nợ gốc, nợ lãi. 

1.1.2. Các loại rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu 
1.1.2.1. Rủi ro từ quy trình cấp tín dụng của ngân hàng: Đây là những rủi ro 

phát sinh trong quy trình cấp tín dụng của ngân hàng từ khâu: xem xét hồ sơ tín 
dụng, thẩm ñịnh tín dụng, ra quyết ñịnh,… cho ñến khâu quản lý và thu hồi khoản 
tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu của loại rủi ro này là từ những kẽ hở, những quy 
ñịnh chung chung thiếu chặc chẽ trong quy trình tín dụng. 

1.1.2.2. Rủi ro tác nghiệp của nhân viên ngân hàng: Đây là những rủi ro 
phát sinh từ sự thiếu xót, sai lệch số liệu xảy ra trong quá trình tác nghiệp của ngân 
viên ngân hàng như: Xác ñịnh sai nhu cầu vốn, năng lực tài chính của khách hàng, 
giá trị tài sản bảo ñảm… hay sai xót của hệ thống phần mềm ngân hàng. 

1.1.2.3. Rủi ro tiềm ẩn từ phương thức thanh toán 
1.1.2.3.1. Rủi ro trong phương thức thanh toán chuyển tiền (TT): Trong 

phương thức này, thì rủi ro sẽ dồn hết cho bên xuất khẩu. Do ñó rủi ro tín dụng sẽ 
phát sinh ñối với nhà xuất khẩu khi nhà nhập khẩu từ chối thanh toán hoặc chậm 
trễ thanh toán. 

1.1.2.3.2. Rủi ro trong phương thức thanh toán nhờ thu: 

- Thanh toán theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ: Ngân hàng sẽ căn cứ 
vào hối phiếu ñể truy ñòi nhà nhập khẩu; và chỉ khi nhà nhập khẩu thanh toán tiền 
hoặc chấp nhận thanh toán thì ngân hàng mới giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu 
ñể nhận hàng. Phương thức này cũng góp phần hạn chế rủi ro cho nhà xuất khẩu 
thông qua việc thu hộ của ngân hàng chỉ giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu nhận 
hàng khi nhà nhập khẩu thực hiện thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. 
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- Phương thức thanh toán nhờ thu trơn: Ngân hàng sẽ căn cứ vào hối phiếu ñể 
thực hiện truy ñòi ñối với nhà nhập khẩu, tuy nhiên nhà nhà nhập ñã nhận hàng và 
bộ chứng từ nên có thể xảy ra rủi ro nhà nhập khẩu không thực hiện thanh toán 
hoặc chậm thanh toán.  

1.1.2.3.3. Rủi ro trong Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C): 
Phương thức thanh toán này hạn chế tối ña rủi ro cho các bên tham gia nhờ có sự 
tham gia bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của các ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn có 
những rủi ro phát sinh khi bộ chứng từ không phù hợp hoặc có sai xót do có tính 
ñộc lập của hợp ñồng ngoại thương và nội dung của thư tín dụng. 

1.2.2.3. Rủi ro hối ñoái: Là những rủi ro phát sinh từ sự biến ñộng bất lợi 
ngoài dự tính của tỷ giá ngoại tệ và các chính sách quản lý ngoại hối của chính 
phủ, làm ảnh hưởng ñến nguồn thu, khả năng tài chính của doanh nghiệp XNK. 
Và ñối với các ngân hàng, dù cấp tín dụng hay thu hồi vốn cùng một loại ngoại tệ, 
nhưng khi có sự biến ñộng bất lợi của tỷ giá tại thời ñiểm hoạch toán thì cũng gây 
ra những tổn thất về tỷ giá cho ngân hàng. 

1.2.2.4. Rủi ro mang tính quốc gia: Khi giao thương quốc tế, mà hai bên 
tham gia không có sự am hiểu pháp luật, thông lệ kinh doanh của mỗi quốc gia, có 
thể sẽ dẫn ñến những sai lầm trong thỏa thuận giao dịch thương mại. Ngoài ra, khi 
có biến cố về tình hình kinh tế - xã hội xảy ra ở một trong các quốc gia của các bên 
thì sẽ ảnh hưởng ñến giao dịch thương mại quốc tế. 

1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG XNK 
1.2.1. Các nhân tố từ môi trường kinh doanh 

Nhân tố kinh tế: Chỉ số lạm phát, tỷ giá, hạn ngạch thuế quan… Với ngân 
hàng, sự biến ñộng của các nhân tố kinh tế sẽ làm sai lệch kết quả thẩm ñịnh tín 
dụng, những dự ñoán về khả năng trả nợ của khách hàng. 

Nhân tố xã hội: An ninh trật tự, an toàn xã hội, trình ñộ dân trí… ảnh hưởng 
tới hoạt ñộng quản trị của các doanh nghiệp, ngân hàng. 

Nhân tố pháp lý: Hệ thống pháp luật và sự chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 
của các chủ thể tham gia hoạt ñộng kinh doanh.  

Các thiệt hại do thiên tai như bão lụt, ñộng ñất, hỏa hoạn… sẽ gây thiệt hại 
nghiêm trọng ñến khả năng trả nợ của khách hàng. 

1.2.2. Các nhân tố về năng lực của doanh nghiệp XNK  
Doanh nghiệp XNK là người lập phương án và sử dụng vốn tín dụng ñể sản 

xuất kinh doanh XNK. Vì vậy, nhân tố về năng lực doanh nghiệp ảnh hưởng rất 
lớn ñến rủi ro tín dụng, các nhân tố về năng lực bao gồm: Khả năng sử dụng vốn 
hiệu quả, năng lực quản lý, tổ chức kinh doanh, ñón ñầu công nghệ mới, sự trung 
thực khai báo thông tin, cung cấp số liệu, thiện trí trả nợ, tài sản bảo ñảm… 
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1.2.3. Các nhân tố từ nghiệp vụ cấp tín dụng XNK của ngân hàng 
Bao gồm các nhân tố: quy ñịnh, quy trình, chính sách tín dụng, chất lượng 

thẩm ñịnh tín dụng, thông tin tín dụng, chi phí vốn tín dụng… hoặc ngân hàng quá 
nhấn mạnh vào mục tiêu lợi nhuận dẫn ñến cấp tín dụng quá liều lĩnh, tập trung 
cấp tín dụng quá nhiều vào một ngành nào ñó. Ngoài ra, yếu tố con người làm 
công tác tín dụng XNK cũng ảnh hưởng rất lớn ñến rủi ro tín dụng, bao gồm: năng 
lực, kinh nghiệm, ñạo ñức nghề nghiệp của nhân viên và nhà quả trị ngân hàng. 

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 
1.3.1. Khái niệm: Quản trị rủi ro tín dụng XNK là quá trình mà chủ thể tác ñộng 

vào các ñối tượng ñể ñạt ñược mục tiêu nhận diện, ño lường và hạn chế những 
biến cố rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng ñến khả năng thanh toán nợ của khách 
hàng ñối với ngân hàng trong hoạt ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, ñồng thời 
ñưa ra các phương thức giảm thiểu tổn thất và bù ñắp tổn thất khi rủi ro xảy ra. 

1.3.2. Nội dung và tiến trình quản tr ị rủi ro tín dụng XNK 
1.3.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
Các ngân hàng nhận diện rủi ro bằng việc theo dõi, xem xét, ñánh giá, nghiên 

cứu các ngành hàng, xu hướng biến ñộng tỷ giá, các giao dịch thương mại quốc tế, 
các yếu tố thị trường và quy trình tín dụng nhằm thống kê các dạng rủi ro tín dụng 
ñã xảy ra (Dữ liệu quá khứ). Sau ñó tiến hành phân thành từng nhóm riêng biệt 
theo dấu hiệu rủi ro của từng loại. Căn cứ vào ñó nhà quản trị ngân hàng có thể 
nhận diện và xác ñịnh ñược những rủi ro ñặc trưng của các ngành hàng, ñối tượng 
khách hàng, loại sản phẩm tín dụng XNK.   

Đồng thời, kết hợp với việc phân tích khoản tín dụng mới ñể nhận diện các 
loại rủi ro mới có thể phát sinh bằng các phương pháp như:  Phân tích báo cáo tài 
chính, sử dụng bảng liệt kê (check-list) và biến thể, sử dụng lưu ñồ (Flow-Chart), 
giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp, giao tiếp trong nội bộ tổ chức, giao tiếp 
với các tổ chức quốc tế, phân tích hợp ñồng ngoại thương, nghiên cứu số liệu tổn 
thất quá khứ, phân tích hiểm họa (Hazard Analysis).  

1.3.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
1.3.2.2.1. Đo lường các yếu tố ñịnh tính: 

a. Đo lường theo mô hình chất lượng: Ngân hàng thu thập các thông tin có 
liên quan ñến chất lượng của doanh nghiệp XNK và ñánh giá xác suất phát sinh rủi 
ro tín dụng, trên cơ sở ñó xác ñịnh hạn mức cấp tín dụng hoặc từ chối cấp tín dụng. 
Bao gồm 2 nhóm thông tin: Các yếu tố liên quan doanh nghiệp như: Danh tiếng, 
cơ cấu vốn, mức ñộ biến ñộng của thu nhập,tài sản bảo ñảm; các yếu tố liên quan 
ñến thị trường như: Chu kỳ kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối ñoái… 
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b. Đo lường theo mô hình 6C (6 khía cạnh): Đây là mô hình ñịnh tính về rủi ro 
tín dụng nghiên cứu chi tiết “6 khía cạnh - 6C” của khách hàng bao gồm: Tư cách 
người vay (Character), năng lực của khách hàng (Capacity), thu nhập của người ñi 
vay (Cashflow), bảo ñảm tiền vay (Collateral), các ñiều kiện (Conditions), kiểm 
soát (Control). 

1.3.2.2.2. Đo lường ñịnh lượng 

a. Mô hình xác suất tuyến tính: Mô hình xác suất tuyến tính sử dụng số liệu 
quá khứ làm dữ liệu ñầu vào ñể giải thích quá khứ chi trả cho các khoản tín dụng 
XNK cũ. Giả sử các khoản vay cũ (i) ñược chia thành hai nhóm: nhóm có rủi ro 
mất vốn (Zi = 1) và nhóm không có rủi ro (Zi = 0). Chúng ta thiết lập mối quan hệ 
giữa các nhóm này với các nhân tố ảnh hưởng tương ứng (Xij) phản ánh ñặc ñiểm 
của khách hàng thứ i (như cơ cấu vốn hay thu nhập…), theo mô hình ñường thẳng 
tuyến tính với công thức như sau: Zi = ∑ βј Xij + ε 

b. Mô hình logit: Nếu dựa trên kết quả của mô hình xác suất tuyết tính, thì có 
thể sử dụng mô hình logit ñơn giản như sau: Mô hình logit giới hạn xác suất lũy kế 
của rủi ro mất vốn ñối với một khoản tín dụng nằm trong khoảng từ 0 ñến 1 và giả 

sử xác suất này ñược phân bố theo dạng hàm số ( ) ( )Zie
ZiF −+

=
1

1 . 

c. Mô hình probit: Mô hình probit cũng hạn chế xác suất rủi ro tín dụng dự 
tính trong khoảng từ 0 ñến 1, nhưng nó khác với mô hình trên khi giả thiết rằng xác 
suất của rủi ro có dạng phân bổ chuẩn (normal distribution) chứ không phân bổ 
theo hàm số logit. Tuy nhiên, khi nhân với một yếu tố cố ñịnh thì giá trị logit trở 
thành giá trị probit gần ñúng. 

e. Mô hình phân biệt tuyến tính: Theo mô hình ñược xây dựng bởi E.I.Altman, 
chỉ số biến ñộng Z ño lường toàn bộ mức ñộ rủi ro của người vay. Chỉ số này phụ 
thuộc vào giá trị của các chỉ số các yếu tố tài chính của khách hàng (Xj) tầm quan 
trọng của các chỉ số này trong việc xác ñịnh xác suất vỡ nợ. Hàm số phân biệt của 
Altman có dạng sau: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 

Trong ñó: X1 là tỷ lệ giữa vốn lưu ñộng và tổng tài sản, X2 là tỷ lệ lợi nhuận 
tích lũy và tổng tài sản, X3 là tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và lãi trên tổng tài sản, 
X4 là tỷ lệ giữa giá trị thị trường của cổ phiểu và giá trị ghi sổ của nợ dài hạn, X5 là 
tỷ lệ giữa doanh thu và tổng tài sản. Và khi trị số Z cang cao thì khách hàng có xác 
suất vỡ nợ càng thấp. Với Z<1,8: khách hàng có khả năng rủi ro cao, với 1,8<Z<3: 
không xác ñịnh ñược, với Z>3: khách hàng không có khả năng vỡ nợ. 

f. Xếp hạng tín dụng hay chấm ñiểm tín dụng: Phương pháp ño lường xác suất 
của rủi ro tín dụng này dựa trên cơ sở các yếu tố thị trường. Nó phân tích yếu tố 
phần thưởng rủi ro (xác suất của rủi ro có thể phát sinh) có trong cơ cấu thu nhập 
hiện hành từ các khoản tín dụng ñược cấp ñối với doanh nghiệp. Các ngân hàng sử 
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dụng 7 mức phân loại rủi ro căn cứ vào chất lượng của từng doanh nghiệp: Bốn 
mức phân loại ñầu là AAA, AA, A và BBB phản ánh người vay có mức ñộ tín 
nhiệm cao; ba mức phân loại BB, B và CCC phản ánh khách hàng có khả năng trả 
các khoản thu nhập cao nhưng kèm theo ñó mức rủi ro lớn. 

1.3.2.3. Kiểm soát rủi ro và xử lý, khắc phục hậu quả rủi ro tín dụng XNK 
1.3.2.3.1. Kiểm soát rủi ro tín dụng XNK: Là việc sử dụng các biện pháp ñể 

ngăn ngừa, né tránh và giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro. Căn cứ vào các hệ số tài 
chính, mức ñộ rủi ro ñã ñược tính toán và khả năng chấp nhận rủi ro mà ngân hàng 
sẽ có những biện pháp kiểm soát rủi ro làm giảm khả năng xảy ra rủi ro và mức ñộ 
thiệt hại của rủi ro. Các biện pháp ñể kiểm soát rủi ro tín dụng XNK như sau: 

Nâng cao chất lượng của công tác thẩm ñịnh trước khi cấp tín dụng XNK. 
Đồng thời, giám sát chặt chẽ các khoản giải ngân, ñối với tín dụng XNK ñây là 
bước rất quan trọng, vì khi giải ngân cần tuân thủ các quy ñịnh về quản lý ngoại 
hối của nhà nước (ñối với cấp tín dụng bằng ngoại tệ). Và phải giải ngân chuyển 
khoản trực tiếp cho bên ñối tác của khách hàng, ñể kiểm soát ñược các nguồn tiền 
giao dịch thương mại quốc tế. Tạo thuận lợi cho việc quản lý khoản tín dụng và kịp 
thời phát hiện những khoản tín dụng có vấn ñề ñể ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro. 

Thường xuyên theo dõi và thu thập thông tin về thị trường, những biến ñộng 
về tình hình kinh tế - chính trị, các chính sách về XNK (hạn ngạch thuế quan, tỷ 
giá, thông lệ quốc tế…), ñể ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng ñến khả năng trả nợ của 
khách hàng. Đồng thời, ñiều chỉnh danh mục cấp tín dụng theo hướng thích hợp. 

Thực hiện kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất khách hàng ñể thường xuyên ñánh giá 
về tình hình kinh doanh, tình hình giao thương quốc tế, khả năng tài chính, hiện 
trạng tài sản bảo ñảm ñể kiểm soát khả năng trả nợ của khách hàng. 

1.3.2.3.2. Xử lý, khắc phục hậu quả rủi ro tín dụng XNK 

- Rủi ro vi phạm ñiều khoản hợp ñồng: Ngân hàng có thể thu hồi nợ trước hạn 
hoặc ký phụ lục hợp ñồng ñể ñiều chỉnh lại hợp ñồng. 

- Rủi ro chậm thanh toán vốn gốc, lãi: Ngân hàng ñiều chỉnh phân kỳ trả nợ, 
gia hạn nợ phù hợp với nguồn thu nhập trả nợ hiện tại của doanh nghiệp XNK. 

- Rủi ro ñối với khách hàng mất khả năng thanh toán nợ, nhưng có tài sản bảo 
ñảm, ngân hàng sẽ xử lý theo 2 trường hợp như sau: Ngân hàng thương lượng với 
hoặc khởi kiện khách hàng ñể bán thanh lý tài sản bảo ñảm thu hồi nợ. 

- Rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn gốc và lãi: Khi ñã áp dụng hết các 
biện pháp tận thu nợ từ khách hàng và thanh lý tài sản bảo ñảm, mà vẫn không ñủ, 
thì sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ñể bù ñắp phần thiếu hụt. 

Ngoài ra, ngân hàng có thể bán các khoản nợ xấu cho các tổ chức mua bán nợ 
chuyên nghiệp ñể các tổ chức này tiếp tục thực hiện thu hồi nợ. 
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1.3.2.4. Phòng ngừa rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
1.3.2.4.1. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 

- Thực hiện phân loại nợ thành 5 nhóm và trích lập quỹ dự phòng rủi ro ñầy ñủ 
theo quy ñịnh. 

- Xây dựng và kiểm soát hệ thống các quy ñịnh, quy trình, chính sách tín dụng 
chặt chẽ, thường xuyên cập nhật phù hợp với tình hình kinh doanh trong nước và 
quốc tế theo từng thời kỳ. 

- Cơ cấu tổ chức của ngân hàng cần ñược sắp xếp một cách khoa học, giữa các 
khâu, các bộ phận không bị chồng chéo, có sự kết hợp chặt chẽ các phòng ban trên 
cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tín dụng. 

- Nâng cao trình ñộ năng lực, kinh nghiệm và ñạo ñức nghề nghiệp của nhân 
viên và thường xuyên ñánh giá năng lực làm việc của nhân viên ñể xắp xếp công 
việc phù hợp với khả năng, có chế ñộ ñãi ngộ thoả ñáng, công bằng ñể khuyến 
khích và ñộng viên nhân viên. 

- Thành lập một bộ phận chuyên trách ñể thu thập thông tin thị trường, tình 
hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước. Đồng thời, làm công tác dự báo ngành 
hàng, ñánh giá xu hướng thị trường, lạm phát, tỷ giá… Giúp cho nhà quản trị ñánh 
giá chính xác về những biến ñộng thị trường và khả năng chịu thiệt hại của doanh 
nghiệp XNK, ñể ra quyết ñịnh cấp tín dụng và các ñiều khoản ràng buộc. 

1.3.2.4.2. Sử dụng các công cụ nghiệp vụ ñể phòng ngừa rủi ro tín dụng XNK 

- Nghiệp vụ bảo ñảm tỷ giá như mua bán ngoại tệ kỳ hạn, quyền chọn mua, 
quyền chọn bán ngoại tệ (Options): nhằm ñảm bảo nguồn thu của doanh nghiệp 
không bị tác ñộng bởi những biến ñộng về tỷ giá.  

- Chia sẻ rủi ro với các ngân hàng thương mại khác: Đối với khoản cấp tín 
dụng có quy mô vốn lớn và ngân hàng còn hạn chế trong việc xác ñịnh mức ñộ rủi 
ro, thì có thể liên kết với một hoặc một vài ngân hàng khác ñể ñồng tài trợ cho 
khoản tín dụng ñó. 

- Phòng ngừa rủi ro bằng các sản phẩm bảo hiểm: Bảo hiểm tín dụng, bảo 
hiểm tài sản…  

- Hoán ñổi tín dụng: Để phòng ngừa những tổn thất do suy giảm giá trị tài sản 
bảo ñảm các ngân hàng sẽ mua một hợp ñồng quyền bán ñối với một bộ phận 
trong danh mục cấp tín dụng từ các tổ chức, công ty hoán ñổi tín dụng. Khi khoản 
tín dụng không thể thu hồi, ngân hàng sẻ nhận ñược một khoản tiền bằng mức 
chênh lệch giữa giá trị khoản tín dụng trừ ñi giá trị tài sản bảo ñảm. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG TÀI TR Ợ 

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP VI ỆT Á CHI 
NHÁNH BUÔN MA THU ỘT 

2.1. TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG KINH DOANH C ỦA NGÂN HÀNG 
TMCP VI ỆT Á VÀ CHI NHÁNH BUÔN MA THU ỘT 

2.1.1. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Á 
2.1.1.1. Cơ cấu tổ chức hoạt ñộng kinh doanh 

 Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) ñược thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ 
sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng: Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng 
TMCP nông thôn Đà Nẵng. Vốn ñiều lệ: Tính ñến ngày 05/03/2011 ñạt 3.098 tỷ 
ñồng. 

2.1.1.2. Thông tin tài chính (Tính ñến ngày 31/12/2010) 
Vốn huy ñộng tiền gửi ñạt 13.468 tỷ ñồng, trong ñó VNĐ ñạt 8.062 tỷ ñồng, 

chiếm 60% tổng vốn huy ñộng. Tổng dư nợ tín dụng ñạt 13.290 tỷ ñồng, trong ñó 
ngắn hạn chiếm 58% tổng dư nợ. Tổng số các khoản ñầu tư ñạt 3.927 tỷ ñồng. Lợi 
nhuận trước thuế ñạt 347 tỷ ñồng, chỉ số ROA : 1,33%, chỉ số ROE : 10,46%.  

2.1.2. Tình hình hoạt ñộng của Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh 
Buôn Ma Thuột 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt ñộng của chi nhánh 
Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Buôn Ma Thuột (VAB BMT) chính 

thức ñi vào hoạt ñộng từ ngày 01/12/2010, với quy mô là chi nhánh cấp một trực 
thuộc Ngân hàng TMCP Việt Á.  

2.2.1.2. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của VAB BMT 
Tình hình huy ñộng và cấp tín dụng (31/12/2011): 

Bảng 2.1. Tình hình huy ñộng của VAB BMT 
Đơn vị tính: Tỷ ñồng (VNĐ), ngàn USD, lượng vàng SJC 

Quý I/2011 Quý II/2011 Quý III/2011 Quý IV/2011 
So tháng trước So tháng trước So tháng trước So tháng trước 

Khoản  
mục 

Tháng 
12/2010  

+/- % 
 

+/- % 
 

+/- % 
 

+/- % 
VND 15,072 41,39 26,318 174,6% 74,82 33,43 80,7% 112,80 37,98 50,8% 135,60 22,8 20,2% 

VÀNG 60,9 236,20 175,3 287,8% 166,50 -69,7 -29,5% 649,50 483 290,1% 758,90 109,4 16,8% 
USD 77,5 115,10 37,6 48,5% 31,80 -83,3 -72,4% 230,90 199,1 626,1% 270,80 39,9 17,3% 

Bảng 2.2. Tình hình cấp tín dụng của VAB BMT 
Đơn vị tính: Tỷ ñồng (VNĐ), ngàn USD 

Quý I/2011 Quý II/2011 Quý III/2011 Quý IV/2011 
So tháng trước   So tháng trước   So tháng trước   So tháng trước Khoản 

mục 
Tháng 
12/2010  +/- %  +/- %  +/- %  +/- % 

VND 10,15 53,75 43,6 429,6% 97,23 43,48 80,9% 105,79 8,56 8,8% 138,6 32,81 31% 
USD 0 125,6 125,6 - 162,7 37,1 29,5% 190,5 27,8 17,1% 250,8 60,3 31,6% 
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Hoạt ñộng dịch vụ (31/12/2011): Thu từ dịch vụ thanh toán trong nước ñạt 
55,6 trñ. Doanh số thanh toán XNK: ñạt 2,65 triệu USD, với phí thu ñược khoảng 
39,25 trñ. Dịch vụ thẻ: 936 thẻ. 

Lợi nhuận (31/12/2011): Trong năm ñầu hoạt ñộng, chi nhánh phải gánh chịu 
mức chi phí thành lập ban ñầu khá cao. Đến quý II/2011, chi nhánh ñã ñạt ñược 
ñiểm hòa vốn và từ tháng 07/2011 bắt ñầu có lợi nhuận (47trñ/tháng) ñể dần bù 
ñắp cho các chi phí khấu hao thành lập. 

2.2. TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 
XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VAB BMT 

2.2.1. Hoạt ñộng tín dụng xuất nhập khẩu 
2.2.1.1. Các sản phẩm, dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu 
a. Tín dụng tài trợ XNK: Cho vay vốn lưu ñộng, chiết khấu bộ chứng từ (bộ 

chứng từ nhờ thu, bộ chứng từ L/C), bảo lãnh tín dụng… 

b. Các dịch vụ thanh toán XNK: Chuyển tiền, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, quyền 
chọn ngoại tệ, nhờ thu, tín dụng chứng từ, bao thanh toán… 

2.2.1.2. Tình hình hoạt ñộng tín dụng xuất nhập khẩu 
Bảng 2.4. Tình hình cấp tín dụng XNK của VAB BMT  

  ĐVT: Tỷ ñồng (VNĐ), ngàn USD 

Hoạt ñộng cấp tín dụng 
Tổng dư nợ 

TD 
Dư nợ TD 

XNK 
Tỷ trọng STT Kỳ báo cáo 

VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD 
01 Tháng12/2010 10,15   2,5   24,6%   
02 Quý I/2011 53,75 125,6 22,3 125,6 41,5% 100% 
03 Quý II/2011 97,23 162,7 31,2 162,7 32,1% 100% 
04 Quý III/2011 105,79 190,5 35,7 190,5 33,7% 100% 
05 Quý IV/2011 138,6 250,8 41,9 250,8 30,2% 100% 

Qua Bảng số liệu cho thấy dư nợ cấp tín dụng XNK của VAB BMT chiếm tỷ 
trọng khá cao trong hoạt ñộng cấp tín dụng. Trong tổng dư nợ tín dụng bằng USD, 
tín dụng XNK chiếm tỷ trọng 100% (VAB chỉ cho vay ngoại tệ ñối với các doanh 
nghiệp hoạt ñộng XNK). Vì VAB BMT ñã xác ñịnh mục tiêu là ñẩy mạnh phát 
triển tín dụng XNK tại ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk là vùng XNK hàng nông sản. 

2.2.2. Rủi ro tín dụng và nợ xấu 
VAB BMT từ khi hoạt ñộng cho ñến tháng 6/2011, chi nhánh chưa phát sinh 

nợ xấu, mà chỉ phát sinh nợ nhóm 2. Đến quý III/2011, ñã phát sinh các khoản nợ 
xấu với số dư nợ xấu là 2,5 tỷ ñồng, tỷ lệ nợ xấu 2,83%. Đến quý IV/2011, số dư 
nợ xấu giảm xuống là 2,35 tỷ ñồng, tỷ lệ nợ xấu 2,76%, tuy nhiên mức rủi ro tín 
dụng của nợ xấu tăng lên do xuất hiện nợ xấu nhóm 4. Và các khoản nợ xấu này 
ñiều là dư nợ tín dụng XNK thuộc nhóm doanh nghiệp kinh doanh cà phê. 
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2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN 
NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VAB BMT 

2.3.1. Công tác nhận diện rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
2.3.1.1. Tình hình nhận diện rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
Trong năm 2011, tổng số khách hàng tiếp nhận ñạt 127 doanh nghiệp. Sau khi 

nhận diện rủi ro, VAB ñã từ chối cấp tín dụng 77 hồ sơ ñược nhận diện có rủi ro 
cao và ñồng ý cấp tín dụng 50 hồ sơ. Trong ñó, ñối tượng khách hàng ñược cấp tín 
dụng XNK chủ yếu là kinh doanh trong ngành hàng cà phê (xay sát, sơ chế cà phê 
nhân 50% và thu mua cà phê xuất khẩu 58,1%) và kinh doanh hàng nông cụ, máy 
móc thiết bị chiếm 69,2%. 

2.3.1.2. Phương pháp nhận diện rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
Phương pháp ñể nhận diện rủi ro tín dụng XNK của VAB BMT là thực hiện 

thông qua các bước trong quy trình tín dụng, như: Tiếp xúc khách hàng, xác minh 
thực tế khoản tín dụng XNK, sử dụng các thông tin tín dụng ñể thẩm ñịnh tín dụng 
từ các nguồn, thẩm ñịnh hồ sơ tín dụng XNK, thông qua giám sát khoản tín 
dụng… 

2.3.1.3. Những nguyên nhân, hạn chế, thiếu xót trong nhận diện rủi ro tín 
dụng xuất nhập khẩu 

Khi thực hiện nhận diện rủi ro trong thẩm ñịnh tín dụng, VAB BMT mới chỉ 
ñánh giá ñược các nội dung cơ bản như: Tính pháp lý, nhu cầu vốn, khả năng tài 
chính, tính khả thi của dự án, giá trị tài sản bảo ñảm của khách hàng. Và hầu như 
chưa ñánh giá ñược năng lực quản lý, triển vọng ngành hàng kinh doanh, xu 
hướng biến ñộng thị trường, tính thanh khoản của tài sản bảo ñảm và các yếu tố về 
tình hình kinh tế xã hội. 

Việc tái thẩm ñịnh và kiểm tra ñịnh kỳ chỉ ñược thực hiện một cách sơ sài và 
chỉ kiểm tra ñột suất khi khoản vay chậm thanh toán. 

VAB chỉ sử dụng một vài phương thức nhận diện rủi ro ñơn giản, mang tính 
chủ quan cá nhân của nhân viên và người phê duyệt tín dụng; nên kết quả nhận 
diện rủi ro có tính chính xác chưa cao.  

2.3.2. Công tác ño lường rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
2.3.2.1. Tình hình ño lường rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
Để ño lường ñịnh tính, VAB sử dụng Mô hình 6C, ñánh giá “6 khía cạnh” của 

khách hàng với các ñánh giá khá ñơn giản.  

Để ño lường ñịnh lượng, VAB chủ yếu dựa vào mô hình phân tích báo cáo tài 
chính, dòng tiền hiện tại và tương lai, mức ñộ hiệu quả dự án kinh doanh của 
doanh nghiệp,… Ngoài ra VAB còn sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng ñể ño 
lường rủi ro và xác ñịnh lãi suất tín dụng, sử dụng 7 mức phân loại rủi ro. Và vì tín 
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dụng XNK có nhiều rủi ro tiềm ẩn hơn các phương thức cấp tín dụng khác, nên 
VAB BMT chỉ ưu tiên cấp tín dụng tài trợ XNK cho các doanh nghiệp ñược xếp 
hạng A trở lên, và một vài trường hợp xếp hạng B, kết quả như sau: 

Bảng 2.7. Tổng hợp xếp loại khách hàng doanh nghiệp XNK  
tại VAB BMT n ăm 2011 

STT Chỉ tiêu Số lượng Tỷ trọng (%) 
01 Doanh nghiệp hạng AAA 3 6,0% 
02 Doanh nghiệp hạng AA 6 12,0% 
03 Doanh nghiệp hạng A 30 60,0% 
04 Doanh nghiệp hạng BBB 7 14,0% 
05 Doanh nghiệp hạng BB 3 6,0% 
06 Doanh nghiệp hạng B 1 2,0% 
07 Doanh nghiệp hạng CCC 0 0% 
08 Doanh nghiệp hạng CC 0 0% 
09 Doanh nghiệp hạng C 0 0% 
10 Doanh nghiệp hạng D 0 0% 

  Tổng số DN ñược xếp hạng 50 100% 

2.3.2.2. Những nguyên nhân, hạn chế, thiếu xót trong ño lường rủi ro tín 
dụng xuất nhập khẩu 

Trong thẩm ñịnh, chưa ñánh giá ñược năng lực quản lý, triển vọng ngành 
hàng, biến ñộng tỷ giá và khả năng chịu tổn thất của khách hàng. 

Trong quy trình tín dụng ñã có sự phân chia giữa việc ñịnh giá tài sản và thẩm 
ñịnh hồ sơ tín dụng. Tuy nhiên sự tách biệt này chỉ mang tính tương ñối, vì chuyên 
viên tín dụng sẽ kiêm chuyên viên ñịnh giá tài sản và thực hiện ñịnh giá chéo với 
các chuyên viên tín dụng khác. Và hiện  nay, VAB chưa có bộ phận chuyên trách 
ñể thu thập thông tin thị trường, tình hình kinh tế xã hội và làm công tác dự báo 
ngành hàng, xu hướng thị trường, các quy ñịnh, thông lệ quốc tế. 

Trong quá trình tác nghiệp của chuyên viên tín dụng, còn gặp khá nhiều sai 
xót. Các thông tin thu thập còn hạn chế, chưa ña dạng và ñầy ñủ, nên việc phân 
tích và thẩm ñịnh khả năng trả nợ của khách hàng là chưa thực sự chính xác. 

Mô hình xếp hạng tín dụng của VAB chưa ñánh giá và ño lường hết các nhân 
tố của khách hàng và chưa ñánh giá các nhân tố thị trường, nên việc xếp hạng tín 
dụng chỉ mang tính chính xác tương ñối. 

2.3.3. Công tác kiểm soát rủi ro và xử lý, khắc phục hậu quả rủi ro tín dụng 
xuất nhập khẩu 

2.3.3.1. Kiểm soát rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
Trong quy trình tín dụng ñã thể hiện rõ từng khâu, từng bước tách biệt trách 

nhiệm giữa các bộ phận. Và thực hiện giám sát chặt chẽ các khoản giải ngân bằng 
việc khách hàng phải cung cấp bộ chứng từ cần thanh toán ñể chứng minh mục 
ñích sử dụng vốn. 



13 

   

Trong công tác thẩm ñịnh, căn cứ vào các rủi ro ñã nhận diện và ño lường, tùy 
vào từng loại rủi ro VAB BMT ñã áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro như: 
Yêu cầu chuyển toàn bộ nguồn thu tài chính về tài khoản của khách hàng tại VAB 
ñể tiện theo dõi và giám sát, không nhận cầm cố chính lô hàng XNK nếu là hàng 
hóa dễ hư hỏng, khó thanh lý… 

Theo dõi khoản tín dụng sau khi giải ngân: Định kỳ 03 tháng/lần ñối với tín 
dụng ngắn hạn, ñịnh kỳ 06 tháng/lần ñối với tín dụng trung, dài hạn; VAB BMT 
thực hiện kiểm tra thực tế khoản tín dụng ñể ñánh giá lại khả năng trả nợ, hiện 
trạng tài sản bảo ñảm của khách hàng. 

2.3.3.2. Xử lý, khắc phục hậu quả rủi ro tín dụng XNK 
Khi phát hiện rủi VAB BMT sẽ gặp gỡ khách hàng và kiểm tra tình hình kinh 

doanh ñể xem xét khó khăn mà doanh nghiệp ñang gặp phải. 

Đối với rủi ro chậm thanh toán vốn gốc, lãi: VAB BMT áp dụng các biện 
pháp tận thu nợ và không thực hiện ñiều chỉnh kỳ hạn, gia hạn nợ. 

Đối với rủi ro vi phạm ñiều khoản hợp ñồng: VAB BMT thực hiện thu hồi nợ 
trước hạn và giảm dần dư nợ cho ñến khi thu hồi hết nợ. 

Đối với rủi ro khách hàng mất khả năng thanh toán nợ, nhưng có tài sản bảo 
ñảm, VAB BMT sẽ khuyến khích khách hàng tự thanh lý tài sản với giá hợp lý ñể 
trả nợ. Nếu khách hàng chây ỳ không hợp tác thì VAB lập thủ tục khởi kiện khách 
hàng ñể thanh lý tài sản bảo ñảm thu hồi nợ. 

Đối với rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn gốc và lãi: VAB sử dụng quỹ 
dự phòng rủi ro ñể bù ñắp và tiến hành tất toán khoản vay. 

2.3.3.3. Những hạn chế trong kiểm soát rủi ro và xử lý, khắc phục hậu quả 
rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 

VAB chưa thực hiện công tác tái thẩm ñịnh theo ñịnh kỳ ñối với các khoản tín 
dụng ñể kịp thời kiểm soát những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng 
vốn của khách hàng. 

Chưa thành lập bộ phận giao dịch tín dụng chuyên trách ñể làm công tác kiểm 
tra tính pháp lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản tín dụng XNK; ñể tiến hành kiểm 
tra chéo với bộ phận tín dụng. 

Phòng kiểm soát nội bộ của VAB thực hiện kiểm soát rủi ro tín dụng của các 
chi nhánh thông qua kiểm tra ñịnh kỳ, do ñó kết quả kiểm tra thường thiếu chính 
xác, vì nhân viên thường có sự chuẩn bị trước và che giấu những sai xót, làm cho 
thực trạng nợ xấu thấp hơn thực tế. 

Các phương thức xử lý rủi ro của VAB chỉ mang tính xử lý kỹ thuật, chưa có 
ñược mối liên kết quyền lợi với các khách hàng.  
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2.3.4. Công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
2.3.4.1. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
VAB BMT ñang sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng XNK như 

sau: Tuân thủ ñúng và thực hiện ñầy ñủ các bước trong quy trình thẩm ñịnh tín 
dụng và thực hiện trích lập quỹ dự phòng theo quy ñịnh; cung cấp những sản 
phẩm, dịch vụ bảo ñảm tỷ giá tỷ giá; sử dụng công cụ bảo hiểm tài sản bảo ñảm… 

Đồng thời, ràng buộc thêm các ñiều kiện cấp tín dụng ñối với một số phương 
thức cấp tín dụng XNK có rủi ro cao, như: Bắt buộc sử dụng công cụ bảo ñảm tỷ 
giá, sử dụng phương thức thanh toán an toàn (L/C, bao thanh toán), tài sản bảo 
ñảm phải là bất ñộng sản… 

Ngoài ra, với quy mô một ngân hàng thương mại cỡ trung bình, thì ñối với các 
khoản cấp tín dụng XNK có quy mô vốn lớn. VAB BMT thường liên kết với một 
hoặc một vài ngân hàng lớn, có kinh nghiệm ñể ñồng tài trợ cho khoản tín dụng ñó, 
nhằm chia sẻ rủi ro. 

2.3.4.2. Những nguyên nhân, hạn chế trong việc phòng ngừa rủi ro tín 
dụng xuất nhập khẩu 

Quy trình tín dụng của VAB còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa xây dựng 
ñược bộ phận ñịnh giá tài sản chuyên trách ñể ñánh giá chính xác giá trị tài sản bảo 
ñảm; chưa thành lập bộ phận giao dịch tín dụng, ñể làm công tác kiểm tra tính 
pháp lý hồ sơ, theo dõi khoản tín dụng. 

Biện pháp phòng ngừa rủi ro của VAB chủ yếu dựa trên việc ban hành các 
quy ñịnh, ñiều kiện cấp tín dụng… mà chưa chú ý ñến từng khâu từng bộ phận và 
yếu tố con người trong công tác quản trị rủi ro. Mà hiện nay, yếu tố ñạo ñức nghề 
nghiệp của nhân viên ngân hàng trong hoạt ñộng tín dụng có vai trò rất quan trọng. 

Trình ñộ chuyên môn chuyên viên tín dụng, nhà quản trị còn hạn chế, còn 
thiếu kinh nghiệm và sự am hiểu trong việc ñàm phán, ký kết hợp ñồng thương 
mại quốc tế. Chuyên viên tín dụng còn thiếu trách nhiệm và chủ quan trong việc 
theo dõi khoản tín dụng.  

Trong công tác phòng ngừa rủi ro, thì công cụ bảo hiểm tín dụng là một biện 
pháp rất hiệu quả ñể ngăn ngừa rủi ro và hạn chế tổn thất tối ưu khi rủi ro xảy ra. 
Nhưng VAB chưa có quy ñịnh và yêu cầu khách hàng sử dụng các biện pháp bảo 
hiểm tín dụng cho chính khả năng trả nợ của mình. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HI ỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO 
TÍN DỤNG TRONG TÀI TR Ợ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI 
NGÂN HÀNG TMCP VI ỆT Á – CN BUÔN MA THUỘT 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
3.1.1. Tình hình kinh tế xã hội và nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp 

XNK t ỉnh Đắk Lắk 
Cùng với tiềm năng phát triển thương mại quốc tế, tỉnh Đắk Lắk hiện ñược 

xem là vựa nguyên liệu nông sản lớn với nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng và có 
sản lượng lớn như cà phê, cao su, hồ tiêu, ñiều, ngô lai, bông vải, chè, rau, hoa xuất 
khẩu.... Với chính sách khuyến khích, kêu gọi các ngân hàng cung ứng vốn cho 
các doanh nghiệp XNK của tỉnh, ñã tạo nhiều cơ hội cho các ngân hàng phát triển 
tín dụng XNK và dịch vụ thanh toán quốc tế. Tính ñến hết năm 2010, toàn tỉnh 
Đắk Lắk có 5.056 doanh nghiệp và 350 hợp tác xã. Với nhu cầu sử dụng vốn tín 
dụng lớn gấp 2 lần so với nguồn vốn huy ñộng, ñặc biệt là nhu cầu vốn của các 
doanh nghiệp XNK thường có quy mô lớn. Đặc ñiểm của các doanh nghiệp XNK 
tỉnh Đắk Lắk chủ yếu có quy mô vốn vừa và nhỏ và chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong ñàm phán, giao thương quốc tế. 

3.1.2. Mục tiêu quản tr ị rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng 
TMCP Vi ệt Á – Chi nhánh Buôn Ma Thuột 

Quản trị rủi ro tín dụng XNK với mục tiêu chấp nhận tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ nợ 
xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ tín dụng, ñể tăng trưởng và phát triển tín dụng 
XNK tìm kiếm lợi nhuận. Ưu tiên phát triển tín dụng XNK theo hướng lựa chọn 
những ngành nghề, lĩnh vực có khả năng phát triển tốt và hiệu quả (Máy móc thiết 
bị, nông cụ, cà phê, gỗ thủ công mỹ nghệ), không phát triển quá tập trung vào một 
ngành hàng nào.  

3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG XUẤT 
NHẬP KHẨU 

3.2.1. Nâng cao hiệu quả nhận diện rủi ro tín dụng XNK 
3.2.1.1. Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin tín dụng xuất nhập 

khẩu: VAB BMT cần phải ña dạng hoá các nguồn thông tin ñể nâng cao chất 
lượng thông tin, phục vụ tốt cho công tác thẩm ñịnh tín dụng XNK. Để thu thập 
ñược ñầy ñủ thông tin, thì bên cạnh nguồn hồ sơ, tài liệu do khách hàng cung cấp 
và những thông tin mua ñược từ trung tâm tín dụng (CIC); VAB BMT cần khai 
thác thông tin một cách triệt ñể thông qua những lần tiếp xúc trực tiếp với khách 
hàng và ñặc biệt là những chuyến ñi ñột xuất xuống cơ sở ñể có ñược những thông 
tin tin cậy và chính xác. Ngoài ra, có thể thu thập thông tin qua các sách báo, các 
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văn bản, Internet hay các phương tiện thông tin ñại chúng và nguồn thông tin từ 
các nhân viên ngân hàng khác, từ các bạn hàng, các ñối tác của doanh nghiệp, các 
mối quan hệ xã hội của chủ doanh nghiệp. Luồng thông tin bên ngoài hết sức ña 
dạng và phong phú, tuy nhiên không ñảm bảo sự chính xác tuyệt ñối; nên việc sử 
dụng nguồn thông tin này cần có sự phân loại: thông tin tin cậy, thông tin tham 
khảo. 

3.2.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tín dụng xuất nhập khẩu 
Trong thẩm ñịnh tín dụng, ngoài việc phân tích, ñánh giá các yếu tố cơ bản về 

khách hàng, thì VAB BMT nên phân tích ñánh giá thêm các nội dung sau: Triển 
vọng ngành hàng kinh doanh, xu hướng biến ñộng thị trường, các khoản dự phòng 
tài chính, năng lực quản lý của khách hàng và các yếu tố về tình hình kinh tế xã 
hội, ñánh giá giá trị thời gian của tiền cũng như lựa chọn lãi suất chiết khấu và 
phương pháp tính khấu hao phù hợp, phân tích, ñánh giá các nguồn thu trả nợ, khả 
năng chịu thiệt hại của doanh nghiệp khi có biến ñộng về tỷ giá. Ngoài ra sau khi 
cấp tín dụng, phải thường xuyên ñi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, 
hiện trạng tài sản bảo ñảm, theo dõi biến ñộng thị trường ñể kịp thời phát hiện và 
nhận diện ngay những rủi ro có thể phát sinh trong suốt quá trình cấp tín dụng.  

Trong vấn ñề tổ chức, VAB cần chú trọng tới việc phân công trách nhiệm 
thẩm ñịnh tín dụng phù hợp với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp 
của nhân viên. Và cần cải tiến công nghệ ngân hàng, cập nhật mới các phương 
pháp thẩm ñịnh ñể hỗ trợ tốt hơn cho công tác thẩm ñịnh tín dụng XNK. 

3.2.1.3. Nhận diện rủi ro hối ñoái: VAB BMT nên nhận diện rủi ro hối ñoái 
ñối với tất cả doanh nghiệp XNK có nguồn thu chính ñể trả nợ là từ chính nguồn 
thu của hợp ñồng thương mại quốc tế ñược cấp tín dụng, mà các doanh nghiệp 
XNK không sử dụng các dịch vụ bảo ñảm tỷ giá hay có nguồn dự phòng tài chính 
ñể bảo ñảm sự biến ñộng tỷ giá. 

3.2.1.4. Nhận diện rủi ro tín dụng từ phương thức thanh toán xuất nhập 
khẩu  

- Tín dụng tài trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp sử dụng phương thức thanh 
toán chuyển tiền, nhờ thu thì rủi ro ñược nhận diện là nhà nhập khẩu nước ngoài từ 
chối thanh toán hoặc không thanh toán. 

- Tín dụng tài trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp sử dụng phương thức thanh 
toán tín dụng chứng từ (L/C) thì rủi ro ñược nhận diện là bộ chứng từ ñòi tiền 
không hợp lệ. Và nếu tín dụng tài trợ cho nhà nhập khẩu thì rủi ro ñược nhận diện 
là hàng hóa không ñúng tiêu chuẩn. 

- Tín dụng tài trợ nhập khẩu cho doanh nghiệp sử dụng phương thức bảo lãnh 
ứng trước thì rủi ro ñược nhận diện là nhà xuất khẩu nước ngoài không giao hàng 
hóa ñúng thời hạn, ñúng số lượng, chất lượng. 
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3.2.1.5. Xây dựng các Bảng thống kê, lệt kê ñể nhận diện rủi ro tín dụng 
XNK: VAB nên xây dựng một bảng thống kê bao gồm các chỉ tiêu ñể nhận diện 
các rủi ro từ hoạt ñộng thương mại và việc ñàm phán, ký kết hợp ñồng thương mại 
quốc tế, ví dụ như: Tính ổn ñịnh của giá cả hàng hóa XNK, hàng hóa có dễ hư 
hỏng, sai lệch về chất lượng khi vận chuyển, lịch sử giao dịch quốc tế của các 
bên… Ngoài ra, VAB còn có thể tham khảo phương pháp bảng liệt kê (check-list) 
và biến thể; ñây là phương pháp nhận diện rủi ro khá hiệu quả ñang ñược ngân 
hàng lớn sử dụng (Tham khảo Phụ lục 2 - Phương pháp check-list). 

3.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
3.2.2.1. Bổ sung các yếu tố ño lường rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu trong 

mô hình ño lường ñịnh tính: Trong phương pháp ño lường ñịnh tích mô hình 6C 
ñánh giá “6 khía cạnh” của khách hàng, VAB cần bổ sung thêm việc phân tích, 
ñánh giá: Những rủi ro, tổn thất trong quá khứ của khách hàng, ñánh giá các mối 
quan hệ kinh doanh, uy tín, thiện trí trả nợ… ñể dự ñoán khả năng trong tương lai 
của khách hàng, phân tích những biến ñộng của các yếu tố thị trường và những tác 
ñộng ñến khả năng trả nợ của khách hàng. Hoặc thay thế mô hình 6C bằng mô 
hình chất lượng: Đây là mô hình ño lường rủi ro khá hiệu quả, khi sử dụng mô 
hình này VAB thu thập các thông tin có liên quan ñến chất lượng của doanh 
nghiệp ñể ñánh giá xác suất phát sinh rủi ro tín dụng XNK, trên cơ sở ñó xác ñịnh 
hạn mức cấp tín dụng hoặc từ chối tài trợ. 

3.2.2.2. Xây dựng lại mô hình xếp hạng và chấm ñiểm tín dụng XNK: Để 
xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng hiệu quả, VAB cần có sự tư vấn của các công 
ty kiểm toán, các tổ chức chuyên nghiệp hoặc mua bản quyền hệ thống chấm ñiểm 
và xếp hạng tín dụng từ các công ty kiểm toán, các tổ chức chuyên nghiệp có uy tín 
trên thị trường. VAB BMT có thể tham khảo mô hình xếp hạng và chấm ñiểm tín 
dụng chi tiết theo 56 chỉ tiêu ño lường và 07 vị trí xếp hạng tín dụng (Phụ lục 1 - 
Chấm ñiểm và xếp hạng doanh nghiệp). 

3.2.3. Kiểm soát rủi ro và xử lý, khắc phục hậu quả rủi ro tín dụng xuất 
nhập khẩu 

3.2.3.1. Cải tiến quy trình, thủ tục cấp tín dụng XNK: VAB cần cải tiến và 
ñổi mới quy trình tín dụng theo hướng quy ñịnh rõ nội dung cần thực hiện ở từng 
khâu, từng bước, tách biệt trách nhiệm giữa các bộ phận một cách cụ thể. Quy trình 
tín dụng phải xây dựng trên nguyên tắc là tách biệt ñộc lập chức năng ñịnh giá tài 
sản, chức năng kiểm tra tính pháp lý, theo dõi khoản tín dụng, chức năng thẩm 
ñịnh và quản lý rủi ro.  
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Bộ phận ñịnh giá tài sản chuyên trách sẽ giúp cho việc ñánh giá hiện trạng tài 
sản, tính thanh khoản, giá trị tài sản bảo ñảm một các chính xác hơn; bộ phận giao 
dịch tín dụng sẽ làm công tác kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, theo dõi khoản vay ñể 
nâng cao hiệu quả phát hiện sai xót, phát hiện rủi ro có thể phát sinh. 

VAB BMT có thể xây dựng mô hình tổ chức tiếp nhận, thẩm ñịnh và ra quyết 
ñịnh tín dụng XNK, như sau: 

 
Sơ ñồ 3.1. Mô hình vật lý Quy trình ti ếp nhận, thẩm ñịnh 

và quyết ñịnh tín dụng XNK 
3.2.3.2. Kiểm soát giải ngân và nâng cao chất lượng quản lý tín dụng XNK: 

Trong nghiệp vụ tín dụng XNK, kiểm soát giải ngân là rất quan trọng, vì vậy khi 
giải ngân tín dụng XNK phải tuân thủ ñúng nguyên tắc: gắn liền sự vận ñộng tiền 
tệ với sự vận ñộng hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan và giải ngân bằng chuyển 
khoản cho ñối tác của khách hàng, nhằm kiểm tra mục ñích sử dụng vốn của 
doanh nghiệp XNK và ñảm bảo khả năng thu hồi nợ. Sau khi cấp tín dụng và giải 
ngân, phải thường xuyên theo dõi tình trạng khoản tín dụng ñể kịp thời kiểm soát 
rủi ro tín dụng XNK. 
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VAB BMT có thể xây dựng mô hình giải ngân, kiểm tra, giám sát và thanh lý 
tín dụng như sau: 

 
Sơ ñồ 3.2. Mô hình Quy trình giải ngân, kiểm tra, giám sát 

và thanh lý tín dụng XNK 

3.2.3.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng XNK 
Thực hiện giám sát rủi ro tín dụng từ ngay khi ra quyết ñịnh cấp tín dụng cho 

ñến khi thu hồi khoản tín dụng. Việc tái thẩm ñịnh và ñi kiểm tra thực tế khách 
hàng phải ñược thực hiện ñịnh kỳ 03 tháng/lần ñối với tín dụng ngắn hạn, ñịnh kỳ 
06 tháng/lần ñối với tín dụng trung, dài hạn. Ngoài ra, cần phải ñi kiểm tra ñột xuất 
ñể thu ñược những kết quả sát thực hơn và kịp thời phát hiện những sai xót, những 
thay ñổi trong kinh doanh của doanh nghiệp, từ ñó nâng cao chất lượng kiểm soát 
rủi ro. 

VAB phải thường xuyên theo dõi việc luân chuyển hàng hóa và thanh toán 
tiền hàng XNK của khách hàng, ñể ñảm bảo theo dõi ñược nguồn tiền trả nợ và kịp 
thời kiểm soát những rủi ro có thể pháp sinh trong quá trình thanh toán mua bán 
hàng hóa XNK của khách hàng. 
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VAB nên thành lập một tổ kiểm soát nội bộ ñặt tại chi nhánh có trách nhiệm 
trực thuộc hội sở chính và tổ chức kiểm tra thường xuyên ñối với hoạt ñộng tín 
dụng của chi nhánh. Để kịp thời phát hiện những sai xót trong tác nghiệp, rủi ro từ 
những thay ñổi khả năng tài chính của khách hàng hay những rủi ro do nguyên 
nhân từ chính người làm công tác tín dụng cố ý làm sai.  

3.2.3.4. Tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu 
Đối với các rủi ro chậm thanh toán, thì ngoài việc gặp gỡ và tư ấn cho khách 

hàng vượt qua khó khăn, thì VAB phải sử dụng các biện pháp tận thu nợ (kể cả các 
nguồn từ khấu hao, quỹ dự phòng, quỹ phát triển kinh doanh…) ñể tránh trường 
hợp khoản tín dụng rủi ro ngày càng xấu ñi. Ngoài ra, VAB BMT cũng nên ñiều 
chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ phù hợp với các nguồn thu tài chính hiện tại của khách 
hàng. 

Đối với những khách hàng vi phạm ñiều khoản hợp ñồng, VAB nên tìm hiểu 
nguyên nhân vi phạm ñiều khoản hợp ñồng như sau:  

- Khách hàng sử dụng vốn sai mục ñích vì lý do có sự thay ñổi trong sản xuất 
kinh doanh và việc sử dụng vốn sai mục ñích của khách hàng không ảnh hưởng 
ñến khả năng hoàn trả nợ, không vi phạm quy ñịnh pháp luật. Thì VAB nên ký 
phụ lục hợp ñồng tín dụng ñể ñều chỉnh ñiều khoản trong hợp ñồng với khách 
hàng. 

- Khách hàng cố tình sử dụng vốn sai mục ñích hoặc khả năng trả nợ của 
khách hàng bị giảm, thì nên yêu cầu khách hàng trả nợ trước hạn và thu hồi dần 
khoản tín dụng. 

Đối với rủi ro khách hàng mất khả năng thanh toán nhưng tài sản bảo ñảm vẫn 
ñủ giá trị ñể trả nợ vay: Cần thực hiện thanh lý ngay tài sản bảo ñảm ñể thu nợ 
bằng cách thương lượng với khách hàng về phương án thanh lý tài sản hoặc khởi 
kiện ñể phát mãi tài sản. 

Đối với rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn gốc và lãi: Giảm lãi quá hạn cho 
khách hàng ñể ưu tiên thu hồi vốn gốc, nếu vẫn không thu hồi hết nợ gốc, VAB 
BMT nên khởi kiện ñể cơ quan thi hành án có biến pháp chế tài với khách hàng. 
Sau ñó, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ñể bù ñắp phần còn thiếu và tất toán khoản 
vay ra khỏi bảng cân ñối kế toán. 

3.2.3.5. Biện pháp xử lý nghiệp vụ, thủ thuật ngân hàng 
- Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tín dụng: Nên ñưa ra các ñiều kiện rạng buộc 

khi cấp tín dụng cho những khách hàng, ngành hàng có ñộ rủi ro cao như: Cấp tín 
dụng không có tài sản bảo ñảm (Tín chấp), cấp tín dụng có tài sản hình thành từ 
vốn vay… 
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- Các biện pháp nghiệp vụ: Biện pháp phổ biến là giảm lãi suất ñể giảm giá trị 
các khoản chi trả ñể khách hàng vẫn có thể trả ñược nợ. Ngoài ra, có thể tiếp tục 
cấp tín dụng ñối với khách hàng gặp khó khăn với khoản ñầu tư hiện tại, nhưng 
tình hình kinh doanh vẫn khả quan ñể tiếp tục sản xuất kinh doanh tìm kiếm lợi 
nhuận trả nợ cho VAB. 

- Bàn giao hoặc bán các khoản nợ xấu: VAB có thể bàn giao hoặc bán khoản 
nợ xấu cho công ty quản lý nợ trực thuộc hoặc tổ chức có chức năng mua bán nợ 
chuyên nghiệp. Khi VAB bàn giao hoặc bán các khoản nợ xấu thì sẽ làm sạch bản 
cân ñối kế toán và giảm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích dự phòng. 

3.2.4. Phòng ngừa rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu 
3.2.4.1. Nghiêm túc thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro: Việc thực hiện 

nghiêm túc các quy ñịnh về phân loại nợ và trích lập dự phòng sẽ làm ảnh hưởng 
xấu ñến nguồn vốn kinh doanh, tỷ lệ nợ xấu của VAB. Tuy nhiên, việc trích lập dự 
phòng sẽ rất hữu ích trong việc hạn chế, giảm tổn thất cho VAB khi khoản tín 
dụng rủi ro tiếp tục rơi vào tình trạng xấu hơn và có thể mất vốn. Việc xử lý rủi ro 
bằng cách trích quỹ dự phòng ñể bù ñắp cho các khoản tín dụng mất vốn sẽ giúp 
VAB giảm ngay tỷ lệ nợ xấu và nhanh chóng làm sạch bảng cân ñối kế toán. 
Tránh trường hợp bị ngân hàng nhà nước hạn chế, kiểm soát hoạt ñộng kinh doanh 
của VAB. 

3.2.4.2. Sử dụng các ñiều kiện cấp tín dụng xuất nhập khẩu 
VAB có thể xây dựng hệ thống các tiêu chí, các ñiều kiện cấp tín dụng ñối với 

từng ngành hàng, từng phương thức thanh toán,… ñể phòng ngừa rủi ro ñặc trương 
của mỗi hình thức cấp tín dụng ví dụ như: Quy ñịnh tỷ lệ tài trợ cho từng mặt hàng 
máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện ñại (cấp tín dụng ñến 90%), Cà phê 
(80%), cao su (85%), bắp, mì (70%)… 

VAB BMT nên quy ñịnh ñiều kiện cấp tín dụng sử dụng các công cụ bảo ñảm 
tỷ giá như: Yêu cầu khách hàng phải sử dụng dịch vụ mua bán kỳ hạn ngoại tệ 
hoặc quyền chọn ngoại tệ với tỷ giá hiện tại vào thời ñiểm nguồn tiền thanh toán 
ñược thu về và ñến hạn trả nợ.  

VAB BMT nên quy ñịnh ñiều kiện cho từng phương thức thanh toán như: 

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng phương thức thanh toán chuyển tiền 
(T/T), nhờ thu (D/A, D/P) mà nguồn thu tiền hàng xuất khẩu là nguồn trả nợ chính; 
thì nên yêu cầu khách hàng phải bảo ñảm bằng tài sản khác chứ không phải là 
chính hàng hóa xuất khẩu và phải có lịch sử quan hệ tín dụng uy tín. 
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Đối với doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng phương thức bảo lãnh ứng trước, 
nguồn trả nợ chính là thu nhập từ nhập khẩu máy móc, hàng hóa, nguyên vật liệu 
từ nước ngoài ñể sản xuất kinh doanh trong nước; thì yêu cầu khách hàng bảo ñảm 
bằng tài sản hiện hữu trong nước chứ không phải là hàng hóa, máy móc, nguyên 
vật liệu ñang nhập khẩu. 

3.2.4.3. Một số các biện pháp nghiệp vụ khác 
- Chia sẻ rủi ro với các ngân hàng khác: Nên áp dụng với tất cả các khoản cấp 

tín dụng có quy mô vốn lớn và cả các khoản tín dụng mà VAB BMT nhận thấy 
không ñể thẩm ñịnh chính xác các rủi ro, nhưng là khoản tín dụng mạng lại lợi 
nhuận cao.  

- Phân tán rủi ro: Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng thì việc tránh những 
rủi ro mang tính tập trung là cần thiết. Vì khi có sự biến ñộng xấu về một ngành 
hàng nào ñó sẽ không gây ra rủi ro tập trung quá lớn cho VAB. Bởi vậy, khi phát 
triển tín dụng tài trợ XNK, VAB BMT nên ña dạng hóa các ngành hàng, các lĩnh 
vực và các loại hình tài trợ ñể phân tán rủi ro tín dụng. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Á: Thành lập một trung tâm quản 

lý thông tin tín dụng, thị trường…, ñào tạo nâng cao năng lực, trinh ñộ kinh 
nghiệm của nhân viên.  

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước: Nâng cao chất lượng và ña dạng 
hóa thông tin tín dụng (CIC), duy trì mức tăng trưởng tín dụng, lãi suất, tỷ giá ổn 
ñịnh. 

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ: Sử dụng các công cụ thị trường ñể ñiều tiết 
nền kinh tế, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ XNK… 
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LỜI KẾT 
Trong quá trình học tập tại trường và làm việc tại ngân hàng thương mại, tôi 

ñã tiến hành phân tích, áp dụng thực tiễn những kiến thức ñã học tại trường ñể 
nghiên cứu vấn ñề “Quản trị rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân 
hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Buôn Ma Thuột”.  Với với sự giúp ñỡ và hướng 
dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm, tôi ñã hoàn thành ñề tài và rút ra 
một số kết luận sau: 

- Rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu là những biến cố xảy ra làm giảm khả năng 
trả nợ hoặc làm mất khả năng thực hiện cam kết về nghĩa vụ nợ của khách hàng 
ñối với ngân hàng trong hoạt ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Nghĩa vụ nợ ở 
ñây là những cam kết về ñiều khoản, thời hạn, nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, nợ lãi. 
Ngoài những rủi ro chung của hoạt ñộng tín dụng, thì tín dụng XNK còn có những 
rủi ro ñặc thù như: Rủi ro tiềm ẩn từ phương thức thanh toán, rủi ro hối ñoái, rủi ro 
mang tính quốc gia… 

- Quản trị rủi ro tín dụng XNK là quá trình mà chủ thể tác ñộng vào các ñối 
tượng ñể ñạt ñược mục tiêu nhận diện, ño lường và hạn chế những biến cố rủi ro 
có thể xảy ra làm ảnh hưởng ñến khả năng thanh toán nợ của khách hàng ñối với 
ngân hàng trong hoạt ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, ñồng thời ñưa ra các 
phương thức giảm thiểu tổn thất và bù ñắp tổn thất khi rủi ro xảy ra. 

- Tổng hợp các nghiệp vụ tín dụng XNK, các dịch vụ thanh toán quốc tế của 
VAB và các quy ñịnh, chính sách hiện hành. Đánh giá về tình hình hoạt ñộng kinh 
doanh của VAB và ñi sâu phân tích hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK, công tác quản 
trị rủi ro của VAB BMT. Xem xét từng bước trong quy trình tín dụng, trách nhiệm 
của mỗi bộ phận, rủi ro có thể phát sinh ở từng khâu, từng hoạt ñộng tác nghiệp tín 
dụng. Trên cơ sở ñó, nêu lên những kết quả mà VAB BMT ñã ñạt ñược, ñồng thời 
nhìn nhận những mặt còn hạn chế và những nguyên nhân gây ra tồn tại. 

- Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm năng cao chất lượng quản trị rủi ro tín 
dụng XNK tại VAB BMT nói riêng và ngân hàng thương mại nói chung: Nâng 
cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin và thẩm ñịnh tín dụng XNK, xây dựng 
bảng thống kê, nhận diện rủi ro hối ñoái và rủi ro từ phương thức thanh toán, bổ 
sung các yếu tố ño lường rủi ro, xây dựng mô hình xếp hạng và chấm ñiểm tín 
dụng XNK, xây dựng mô hình cấp tín dụng, giải ngân và quản lý tín dụng XNK, 
sử dụng các ñiều kiện tín dụng, thủ thuật nghiệp vụ ngân hàng ñể kiểm soát và 
phòng ngừa rủi ro tín dụng XNK… 


