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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Hoạt ñộng cho thuê tài chính (CTTC) trong những năm gần 

ñây ñã có những bước phát triển khá mạnh mẽ. Sự phát triển của 

kênh dẫn vốn mới này là một dấu hiệu ñáng mừng cho sự phát triển 

của thị trường tín dụng. CTTC ngày càng thể hiện tính ưu việt của 

mình, nó ngày càng chứng tỏ là một hình thức tài trợ hiệu quả, thích 

hợp cho các doanh nghiệp, ñặc biệt là các DNVVN. Tuy nhiên, hoạt 

ñộng CTTC cũng như hoạt ñộng tín dụng nói chung ñều luôn gắn liền 

với rủi ro. Do vậy, việc hạn chế RRTD trong hoạt ñộng CTTC là một 

vấn ñề rất quan trọng, quyết ñịnh sự thành công ñối với các Công ty 

CTTC. Sau gần 10 năm hoạt ñộng, ALCII-DN ñã có nhiều ñóng góp 

to lớn trong việc phát triển hoạt ñộng cho thuê tài chính trên ñịa bàn 

Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, do nghiệp vụ CTTC còn mới mẻ, thị 

trường tín dụng Miền Trung với mức ñộ cạnh tranh khốc liệt nên Chi 

nhánh cũng gặp không ít khó khăn trong việc phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính. 

Từ những lý do trên, tôi chọn ñề tài “Gi ải pháp hạn chế rủi 

ro tín dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính trên ñịa bàn Thành 

phố Đà Nẵng của ALCII-DN” ñể nghiên cứu và thực hiện luận văn 

thạc sĩ của mình. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Khái quát chung về rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng cho thuê 

tài chính tại các Công ty cho thuê tài chính. 

Phân tích, ñánh giá thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng 

cho thuê tài chính tại ALCII-DN. 

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín 

dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính tại ALCII-DN. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là toàn bộ các vấn ñề liên 

quan ñến rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính tại 

ALCII-DN, số liệu thu thập và phân tích từ năm 2006 - 2010. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: Hoạt ñộng CTTC liên quan ñến nhiều loại rủi 

ro khác nhau. Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu rủi ro tín dụng. 

- Về không gian: Nghiên cứu rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng 

cho thuê tài chính trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng. 

- Về thời gian: Số liệu nghiên cứu lấy giai ñoạn 2006 - 2010. 

4.  Những ñóng góp của ñề tài 

Đề tài khái quát ñược lý luận cơ bản về RRTD và hạn chế 

RRTD trong hoạt ñộng CTTC tại các Công ty cho thuê tài chính. 

Đề tài phân tích ñược thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng 

cho thuê tài chính tại ALCII-DN t ừ năm 2006 - 2010. 

Đề tài ñưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế 

RRTD trong hoạt ñộng CTTC tại ALCII-DN giai ñoạn 2011 - 2015. 

5. Kết cấu của ñề tài. 

Chương 1. Tổng quan về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt 

ñộng cho thuê tài chính. 

Chương 2. Thực trạng công tác hạn chế RRTD trong hoạt ñộng 

cho thuê tài chính tại ALCII-DN giai ñoạn 2006 - 2010. 

Chương 3. Các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín 

dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính tại ALCII-DN. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

1.1. GIỚI THI ỆU CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

   1.1.1. Sự ra ñời và phát triển của hoạt ñộng cho thuê tài chính 

Cho thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung dài hạn 

ra ñời từ rất sớm. Các giao dịch cho thuê tài sản ñã xuất hiện khoảng 

2000 năm TrCN, tại thành phố Sumerians thuộc Iraq ngày nay. Từ 

giữa những năm 1950, hoạt ñộng CTTC mới phát triển mạnh mẽ và 

trở thành loại hình tài chính chuyên sâu với sự ra ñời của các Công ty 

CTTC ñộc lập mà ñầu tiên là tại Hoa Kỳ năm 1952. Sau ñó, nghiệp 

vụ này nhanh chóng lan sang các nước Châu Âu và các nước phát 

triển khác vào những năm 1960. Hiện nay, hoạt ñộng CTTC ñã trở 

thành hình thức tài trợ phổ biến trên thế giới.   

Ở Việt Nam, mặc dù công ty cho thuê tài chính ñầu tiên ñược 

thành lập vào năm 1996 và hoạt ñộng CTTC cũng ñã manh nha ở các 

ngân hàng trước ñó nhưng phải cho ñến khi Chính phủ ban hành 

Nghị ñịnh số: 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 thì hoạt ñộng CTTC 

mới thực sự hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

   1.1.2. Cho thuê tài chính và lợi ích của cho thuê tài chính 

      1.1.2.1. Khái niệm về cho thuê tài chính 

Hoạt ñộng CTTC là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ 

sở hợp ñồng CTTC và phải có một trong các ñiều kiện sau ñây:  

� Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp ñồng, bên thuê ñược 

nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục 

thuê theo thỏa thuận của hai bên; 

� Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp ñồng, bên thuê ñược 

quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp 

hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời ñiểm mua lại; 
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� Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy ñịnh tại HĐ CTTC ít 

nhất phải bằng giá trị của tài sản ñó tại thời ñiểm ký hợp ñồng. 

� Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% 

thời gian cần thiết ñể khấu hao tài sản cho thuê ñó; 

      1.1.2.2. Các bên tham gia 

 Tùy theo ñặc ñiểm của mỗi giao dịch mà các bên tham gia 

vào quá trình cho thuê tài chính gồm: 

� Bên cho thuê. 

� Bên thuê. 

� Nhà cung cấp. 

� Cơ quan quản lý nhà nước. 

      1.1.2.3. Sự khác biệt giữa CTTC và cho thuê vận hành 

Điểm khác biệt cơ bản nhất là trong nghiệp vụ cho thuê vận 

hành thì thời hạn thuê thường ngắn hơn nhiều so với CTTC. 

      1.1.2.4. Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và cho vay trả góp 

Cho thuê tài chính và cho vay trả góp cùng là nghiệp vụ tín 

dụng tài trợ vốn vay thông qua tài sản và tài sản ñảm bảo ñều hình 

thành từ nguồn vốn vay nhưng trong nghiệp vụ cho vay trả góp, bên 

vay sẽ là chủ sở hữu tài sản trong suốt quá trình thực hiện hợp ñồng.   

      1.1.2.5. Lợi ích của cho thuê tài chính 

         a. Đối với nền kinh tế. 

Cho thuê tài chính góp phần tăng cường thu hút vốn ñầu tư 

cho nền kinh tế; thúc ñẩy ñổi mới công nghệ, cải tiến khoa học kỹ 

thuật và ña dạng hoá các tổ chức tài chính, tăng nguồn cung vốn. 

         b. Đối với bên cho thuê. 

- Cho thuê tài chính giúp bên cho thuê có thể linh hoạt trong 

kinh doanh vốn do vốn ñược thu hồi từ từ, có thể tiếp tục tái ñầu tư.  

- Bên cho thuê giao luôn giải ngân ñúng mục ñích. 

         c.  Đối với bên thuê. 
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- Bên thuê ñược quyền lựa chọn tài sản thuê và ñiều kiện mua. 

- Bên thuê không phải thế chấp tài sản.  

- Bên Thuê ñược khấu hao ñối với tài sản thuê. 

   1.1.3. Các phương thức cho thuê tài chính 

- Cho thuê tài chính thuần. 

- Bán và tái thuê. 

- Cho thuê hợp tác. 

- Cho thuê trực tiếp. 

- Cho thuê liên kết. 

- Cho thuê giáp lưng. 

- Cho thuê trả góp. 

1.2. HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG 

CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

  1.2.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính 

      1.2.1.1. Rủi ro tín dụng và tác hại của nó ñến hoạt ñộng cho 

thuê tài chính 

a. Rủi ro tín dụng. 

Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng vay vốn hay tổ chức 

phát hành chứng khoán không thanh toán ñược tiền lãi hoặc vốn gốc 

hoặc cả hai. Tương tự, rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài 

chính là khả năng xảy ra tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) xuất phát 

từ việc bên thuê không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ñúng như cam kết 

trong hợp ñồng cho thuê tài chính hoặc mất khả năng thanh toán.  

b. Tác hại của rủi ro tín dụng. 

� Làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận, ảnh hưởng ñến kế hoạch sử 

dụng vốn. 

� Làm tăng rủi ro thanh khoản. 

� Làm giảm uy tín. 

� Làm tăng rủi ro mất vốn. 
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      1.2.1.2. Phân loại RRTD trong hoạt ñộng cho thuê tài chính.  

a. Rủi ro giao dịch. 

� Rủi ro lựa chọn. 

� Rủi ro bảo ñảm. 

� Rủi ro nghiệp vụ. 

b. Rủi ro danh mục. 

� Rủi ro nội tại (rủi ro ñặc thù). 

� Rủi ro tập trung. 

      1.2.1.3. Các chỉ tiêu ñánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng 

cho thuê tài chính 

a. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ. 

 Tỷ lệ này cho ta thấy quy mô của các khoản dư nợ cho thuê 

có nợ gốc ñã quá hạn thanh toán của Công ty CTTC.  

b. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ. 

 Chỉ tiêu này cho thấy trong một ñồng dư nợ cho thuê thì có 

bao nhiêu phần có khả năng bị tổn thất.  

c. Trích lập quỹ dự phòng trên tổng dư nợ. 

 Đây là số tiền thực tế trích lập cho quỹ dự phòng XLRR 

trong năm tài chính.  

d. Số dư quỹ dự phòng trên tổng dư nợ. 

 Đây là số dư lũy kế của quỹ dự phòng XLRR của Công ty 

CTTC qua các năm (sau khi trích lập và sử dụng).  

e. Tỷ lệ xóa nợ ròng trên tổng dư nợ. 

 Đây là chỉ tiêu ñánh giá mức ñộ tổn thất thực tế (ñã mất vốn) 

trong hoạt ñộng của Công ty CTTC.  

      1.2.1.4. Các nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng trong hoạt 

ñộng cho thuê tài chính 

a. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 

� Đối với khách hàng cá nhân. 
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- Khách hàng bị suy giảm năng lực tài chính. 

- Do khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ. 

- Do hoàn cảnh gia ñình không thuận lợi. 

� Đối với khách hàng là doanh nghiệp. 

- Do doanh nghiệp làm ăn gian dối, sản xuất kinh doanh trái 

pháp luật, không nộp thuế, sản phẩm không ñúng chất lượng...  

- Do năng lực tài chính của doanh nghiệp yếu kém.  

- Do giá trị tài sản thuê suy giảm quá nhanh. 

- Do biến ñộng của thị trường ñầu vào và ñầu ra. 

b. Nguyên nhân từ phía các Công ty cho thuê tài chính.  

- Do Công ty CTTC ñịnh kỳ hạn nợ chưa chính xác.  

- Do Công ty CTTC cho thuê vượt quá khả năng quản lý của 

khách hàng. Do Công ty CTTC thu thập thông tin không ñầy ñủ và 

chính xác về khách hàng thuê, dự án thuê và tình hình thị trường.  

- Do Công ty CTTC thiếu kiểm tra, giám sát trước, trong và 

sau khi giải ngân. Do có những hạn chế trong quy trình nghiệp vụ của 

Công ty CTTC.  

- Do sự hạn chế về năng lực và ñạo ñức của cán bộ. 

c. Nguyên nhân rủi ro từ môi trường kinh doanh và môi trường 

pháp lý. 

   1.2.2. Hạn chế RRTD trong hoạt ñộng cho thuê tài chính 

      1.2.2.1. Khái niệm 

Hạn chế RRTD là những biện pháp, cách thức tổ chức nhằm 

ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong một mức giới hạn nhất ñịnh, không 

cho nó xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì cũng ở mức giới hạn cho phép.  

      1.2.2.2. Sự cần thiết của hạn chế RRTD trong hoạt ñộng CTTC 

 Rủi ro tín dụng luôn ñồng hành với hoạt ñộng cho thuê và 

các Công ty CTTC cần có những biện pháp ñể hạn chế rủi ro tín dụng 

ở mức thấp nhất và thiệt hại xảy ra là ít nhất. 
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      1.2.2.3. Nội dung công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong quy 

trình nghiệp vụ hoạt ñộng cho thuê tài chính 

a. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng: 

� Sàng lọc khách hàng thuê. 

� Sử dụng chính sách tín dụng linh hoạt. 

� Kiểm soát quy trình cho thuê. 

� Sử dụng các hình thức ñảm bảo tín dụng. 

� Tránh tập trung tín dụng, giảm thiểu rủi ro. 

� Thiết lập các tín hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng. 

b. Các biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng: 

� Tiếp tục thực hiện hợp ñồng CTTC. 

- Chuyển nợ quá hạn: Đây là biện pháp tác ñộng vào khách 

hàng thuê bằng lãi suất cao ñể khách hàng ưu tiên trả nợ.  

- Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: Đây là biện pháp giảm số tiền trả 

nợ ở một vài kỳ hạn nhất ñịnh trước mắt và tăng số tiền trả nợ ở các 

kỳ hạn phía sau nhưng không kéo dài thời hạn cho thuê.  

- Gia hạn nợ: Đây là biện pháp kéo dài thời hạn cho thuê 

nhằm giảm số tiền trả nợ hàng kỳ và tăng số kỳ trả nợ. 

� Xử lý hợp ñồng CTTC. 

- Yêu cầu người bảo lãnh trả nợ: Khi khách hàng thuê không 

trả ñược nợ, Công ty CTTC sẽ yêu cầu người bảo lãnh trả nợ thay. 

- Xử lý tài sản ñảm bảo: Bán tài sản thế chấp, cầm cố thu nợ.  

- Xử lý tài sản cho thuê: Tài sản cho thuê có thể xử lý tài sản 

theo 1 trong 4 cách: chuyển ñối tác, thu hồi cho khách hàng khác thuê 

tài chính lại, thu hồi bán thanh lý hoặc thu hồi cho thuê vận hành.  

- Xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng rủi ro:  Công ty CTTC xử lý 

rủi ro từ quỹ dự phòng XLRR, chuyển dư nợ từ nội bảng sang ngoại 

bảng ñể lành mạnh hóa dư nợ.  

- Xử lý theo pháp luật: Khởi kiện ra tòa án, tố cáo với cơ 
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quan công an... ñể nhanh chóng xử lý khách hàng. 

- Bán nợ: Công ty CTTC có thể bán nợ ñể giảm dư nợ xấu và 

tăng lượng vốn ñể thanh khoản hoặc dùng nguồn vốn ñó ñể tìm kiếm 

khách hàng cho thuê mới.  

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH T ẠI ALCII-DN 

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

2.1. TỔNG QUAN VỀ ALCII-DN 

   2.1.1. Giới thi ệu chung về ALCII-DN 

Sau thời gian thăm dò thị trường, ngày 19/01/2001, ALCII-

DN ñược thành lập - là chi nhánh ñầu tiên của ALCII và là doanh 

nghiệp kinh doanh nghiệp vụ cho thuê tài chính ñầu tiên tại khu vực 

Miền Trung. Địa bàn hoạt ñộng của ALCII-DN là tất cả các tỉnh từ 

Bình Định trở ra phía Bắc. 

   2.1.2. Mô hình tổ chức tại Chi nhánh 

      2.1.2.1. Bộ máy tổ chức tại Chi nhánh: Gồm Ban Giám ñốc, 

Phòng Kinh doanh và Phòng tài chính kế toán. 

      2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 

- Ban Giám ñốc: Giám ñốc Chi nhánh là ñại diện pháp luật 

của Chi nhánh, trực tiếp ñiều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan 

chủ quản, trước pháp luật về mọi hoạt ñộng của Chi nhánh. 

- Phòng kinh doanh:  

� Chức năng: Tiếp cận thị trường, lựa chọn và xây dựng 

mạng lưới khách hàng, thực hiện toàn bộ nghiệp vụ CTTC. 

� Nhiệm vụ:  

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 

+ Trực tiếp thực hiện các quy trình, thủ tục nghiệp vụ. 
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- Phòng tài chính - kế toán:  

� Chức năng: Phòng tài chính - kế toán có chức năng tổ 

chức thực hiện chế ñộ hạch toán kế toán và quản lý tài chính. 

� Nhiệm vụ:  

+ Xây dựng và bảo vệ kế hoạch tài chính. 

+ Triển khai công tác huy ñộng vốn. 

+ Thực hiện quản lý tài chính, hạch toán kế toán, thu nợ... 

+ Thực hiện các khoản phải nộp, thống kê và lưu trữ. 

   2.1.3. Quy trình cho thuê tài chính tại Chi nhánh 

      2.1.3.1. Tiếp xúc với khách hàng 

      2.1.3.2. Tiếp nhận hồ sơ xin thuê 

      2.1.3.3. Thẩm ñịnh 

      2.1.3.4. Phê duyệt và thông báo 

      2.1.3.5. Đàm phán, ký kết hợp ñồng CTTC 

      2.1.3.6. Ký kết hợp ñồng mua tài sản 

      2.1.3.7. Đàm phán, ký kết hợp ñồng bảo hiểm 

      2.1.3.8. Giao nhận và ñính ký hiệu tài sản cho thuê 

      2.1.3.9. Chuyển giao hồ sơ cho thuê 

      2.1.3.10. Đăng ký tài sản cho thuê 

      2.1.3.11. Thu nợ và xử lý nợ 

      2.1.3.12. Kiểm tra sau khi cho thuê 

      2.1.3.13. Thanh lý hợp ñồng CTTC 

Quy trình cho thuê tài chính tại ALCII-DN khá chặt chẽ, ñầy 

ñủ và gọn nhẹ nhưng vẫn phân ñịnh rõ trách nhiệm của từng cấp, 

từng bộ phận khi tham gia vào quy trình, ñảm bảo tính khách quan.  

   2.1.4. Cơ cấu nguồn vốn tại Chi nhánh trong giai ñoạn 2006 - 2010 

Sau 5 năm hoạt ñộng, nguồn vốn hoạt ñộng và quản lý của 

ALCII-DN t ăng nhẹ vào năm 2007 và sau ñó giảm mạnh vào các 

năm kế tiếp. Đến năm 2010, nguồn vốn hoạt ñộng và quản lý của 
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ALCII-DN ñã giảm ñến 142,402 tỷ ñồng (-44,2%) so với năm 2006. 

Điều này phản ánh rõ những khó khăn của ALCII-DN do hậu quả của 

khủng hoảng kinh tế và một số nguyên nhân khác. 

Trong các chỉ tiêu cấu thành nguồn vốn hoạt ñộng, có 2 xu 

hướng biến ñộng ngược chiều nhau. Ba chỉ tiêu có xu hướng biến 

ñộng cùng chiều với biến ñộng của nguồn vốn hoạt ñộng gồm: vốn 

vay, vốn huy ñộng và lợi nhuận trước thuế. Trong khi ñó, quỹ dự 

phòng rủi ro lại biến ñộng ngược lại.  

   2.1.5. Tình hình hoạt ñộng cho thuê tài chính tại Chi nhánh giai 

ñoạn 2006 - 2010 

Sau 5 năm hoạt ñộng trong giai ñoạn 2006 - 2010, tổng dư nợ 

của ALCII-DN tăng nhẹ vào năm 2007, giảm nhẹ vào năm 2008 sau 

ñó giảm mạnh vào năm 2009 và 2010. Tính ñến năm 2010 tổng dư 

nợ của ALCII-DN ñã giảm ñến 135,790 tỷ ñồng (-43,3%) so với năm 

2006. Điều này phản ánh rõ việc mạnh tay cắt giảm tín dụng của 

ALCII-DN trong giai ñoạn 2006 - 2010.  

Về tình hình nợ xấu, trong 3 năm ñầu 2006 - 2008, ALCII-

DN vẫn ñảm bảo duy trì ñược nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ theo quy 

ñịnh; sang năm 2009 nợ xấu ñã tăng ñột biến lên ñến 39,93% 

(102,693 tỷ ñồng) và kéo dài sang 2010 là 39,22% (69,747 tỷ ñồng) 

mặc dù tổng dư nợ ñã giảm ñáng kể (giảm 79,352 tỷ ñồng # 30,9%).  

 Để ñánh giá hiệu quả của hoạt ñộng kinh doanh, ta phân tích 

chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Qua 5 năm, lợi nhuận trước thuế của 

ALCII-DN gi ảm dần và bắt ñầu lỗ từ năm 2009. Lợi nhuận trước 

thuế của ALCII-DN năm 2007 giảm nhẹ 0,459 tỷ ñồng (-5,9%) so 

với năm 2006; năm 2008 giảm 4,489 tỷ ñồng (-60,9%) so với năm 

2007; năm 2009 giảm rất mạnh 48,369 tỷ ñồng (-1.678,3%) so với 

năm 2008 và năm 2010 tăng 39,772 tỷ ñồng so với năm 2009. Việc 

lợi nhuận trước thuế năm 2010 “tăng” là do cách tính toán chứ không 
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có ý nghĩa thực tế nhiều vì năm 2009, chỉ tiêu này ñã âm, sang năm 

2010, chỉ tiêu này chỉ âm ít hơn mà thôi.   

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH T ẠI ALCII-DN 

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

   2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ALCII-DN trong giai ñoạn 

2006 - 2010 

      2.2.1.1. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 

Hiện tại, nợ quá hạn chỉ là một tiêu chí ñể TCTD ñánh giá 

phân nhóm nợ chứ không còn ñóng vai trò quan trọng như giai ñoạn 

trước. Do vậy, trong phạm vi ñề tài này, chúng ta tập trung phân tích 

nợ xấu trên tổng dư nợ của ALCII-DN. 

      2.2.1.2. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 

� Phân tích cơ cấu dư nợ và nợ xấu theo loại tài sản thuê. 

Nhìn chung, cơ cấu dư nợ theo tài sản thuê tại ALCII-DN qua 

các năm không có sự thay ñổi ñáng kể. Tàu biển vẫn chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong dư nợ cho thuê: chiếm 44,1% trong năm 2006, giảm 

mạnh năm 2007, tiếp tục giảm vào năm 2008, tăng mạnh năm 2009 và 

giảm còn 37,9% vào năm 2010. Cơ cấu dư nợ nghiêng nhiều về tàu 

biển trong khi 2006 - 2010 là giai ñoạn khó khăn chung của ngành 

kinh doanh vận tải biển nên ñã ALCII-DN bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Chiếm tỷ trọng thấp hơn một chút trong tổng dư nợ là phương tiện 

vận tải (PTVT) ñường bộ. Năm 2006, PTVT ñường bộ chiếm 35,1%, 

tăng lên 38,6% năm 2007, sau ñó giảm mạnh còn 30,7% trong năm 

2008 và giữ ổn ñịnh tỷ trọng này ñến 2010. Do giá trị tài sản ñơn lẻ 

thường không cao nên PTVT ñường bộ chính là ñối tượng ñược 

ALCII-DN chú trọng và ưu tiên cho thuê nhất. Kế tiếp, thiết bị công 

nghiệp cũng là ñối tượng ñược ALCII-DN chú trọng cho thuê.   

Nhìn chung, dư nợ của ALCII-DN chủ yếu tập trung vào 3 
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nhóm tài sản chính là tàu biển, PTVT ñường bộ và thiết bị công 

nghiệp. Khủng hoảng kinh tế năm 2008 dẫn ñến giá nhiên liệu tăng 

cao, lượng hàng lưu thông giảm mạnh làm cho thị trường vận tải gặp 

nhiều khó khăn, ñặc biệt là ngành vận tải biển.  

� Phân tích cơ cấu dư nợ và nợ xấu theo loại hình doanh 

nghiệp thuê. 

Qua 5 năm, cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp thuê 

tại ALCII-DN t ương ñối ổn ñịnh, không có sự chuyển biến lớn. 

Chiếm lớn nhất trong tổng dư nợ của ALCII-DN qua các năm là các 

DNNQD. Mặc dù tỷ trọng dư nợ của các DNNQD trong tổng dư nợ 

suy giảm dần qua các năm nhưng vẫn rất cao, chiếm trên 92%. 

Chiếm tỷ trọng thấp hơn trong dư nợ ALCII-DN là các DNNN: Từ 

chỗ chỉ chiếm 0,4% vào năm 2006, sau 5 năm, dư nợ của các DNNN 

ñã chiếm 7,5% tổng dư nợ ALCII-DN.  

Như vậy, việc tập trung dư nợ quá nhiều vào một nhóm ñối 

tượng khách hàng là các DNNQD ñã gây nên tình trạng mất cân ñối 

trong tổng dư nợ ñối với ñối tượng khách hàng thuê.  

Đối với loại hình khách hàng thuê là các DNNN, qua 5 năm 

hoạt ñộng, chất lượng dư nợ của ñối tượng khách hàng này tại 

ALCII-DN có sự chuyển biến tích cực. Năm 2006, nợ xấu của các 

DNNN chiếm 60,95% dư nợ của nhóm ñối tượng này, sang năm 

2007 tỷ lệ này giảm xuống còn 0,71% và trong giai ñoạn 2008 - 

2010, nợ xấu không còn phát sinh nữa. Ngược lại với các DNNN, các 

ñối tượng khách hàng là DNNQD có những chuyển biến tiêu cực về 

chất lượng dư nợ sau 5 năm hoạt ñộng. Trong 3 năm 2006 - 2008, nợ 

xấu của các DNNQD vẫn nằm trong giới hạn cho phép nhưng sang 

năm 2009 và năm 2010 ñã tăng ñột biến lên 42,24% và 42,6%.  

Nhìn chung, chiếm chủ yếu trong dư nợ của ALCII-DN vẫn 

là các DNNQD. Trong giai ñoạn khủng hoảng, nhóm khách hàng này 

 16 

 

ñã bộc lộ khá rõ nét nhiều ñiểm yếu dẫn ñến tình trạng suy giảm 

mạnh khả năng trả nợ. Việc tập trung dư nợ quá mức vào một nhóm 

ñối tượng như DNNQD ñã vi phạm nguyên tắc phân tán rủi ro.  

      2.2.1.3. Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng XLRR trên tổng dư nợ 

Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng XLRR trên tổng dư nợ thể hiện 

mức ñộ rủi ro tín dụng dự kiến trong tương lai mà các Công ty CTTC 

gặp phải: cứ 100 ñồng dư nợ cho thuê thì chi phí phải bỏ ra là bao 

nhiêu ñể dự phòng cho rủi ro tín dụng trong tương lai.  

Qua số liệu ta thấy: giai ñoạn 2006 - 2008, ALCII-DN vẫn 

kiểm soát ñược chi phí này ở mức 1% nhưng sang năm 2009, tỷ lệ 

này tăng rất mạnh lên 13,61% và ñến 2010 là 7,2%. Với mức chênh 

lệch bình quân lãi suất ñầu vào - ñầu ra khoảng 2,5% - 3%/năm thì 

ñây là mức chi phí rất cao trong kinh doanh tín dụng.  

      2.2.1.4. Tỷ lệ số dư quỹ dự phòng trên tổng dư nợ 

Qua số liệu ta thấy: từ năm 2006 ñến năm 2008, ALCII-DN 

kiểm soát tỷ lệ này quanh mức 1% nhưng sang năm 2009, tình hình 

kinh tế khó khăn và nguy cơ xảy ra RRTD cao ñã ñẩy tỷ lệ này tăng 

lên 13,96% trong năm 2009 và 27,39% vào cuối năm 2010. 

      2.2.1.5. Tỷ lệ xóa nợ ròng trên tổng dư nợ 

Đối với trường hợp của ALCII-DN, thời gian hoạt ñộng chỉ 

mới ñược 10 năm nên những khoản này chưa phát sinh.  

   2.2.2. Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại ALCII-

DN trong giai ñoạn 2006 - 2010 

Công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại ALCII-DN ñược phân 

thành 2 nhóm giải pháp: phòng ngừa và hạn chế (trước khi xảy ra rủi 

ro tín dụng), giảm thiểu và xử lý (khi ñã xảy ra rủi ro tín dụng). 

      2.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 

� Sàng lọc khách hàng thuê: Đây là giải pháp ñầu tiên và cần 

thiết nên ñược ALCII-DN chú trọng triển khai xuyên suốt 
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quá trình hoạt ñộng.  

� Sử dụng chính sách tín dụng linh hoạt: Mặc dù là một Chi 

nhánh trực thuộc nhưng ALCII-DN vẫn ñảm bảo sử dụng 

linh hoạt chính sách tín dụng cho riêng mình.  

� Kiểm soát quy trình cho thuê: Các bước theo quy trình cho 

thuê tại ALCII-DN luôn ñảm bảo thực hiện ñầy ñủ và ñược 

kiểm soát chặt chẽ.   

� Sử dụng các hình thức ñảm bảo tín dụng: Qua số liệu ta thấy 

trong 4 năm 2006 - 2009, tỷ lệ ký cược tại ALCII-DN ổn 

ñịnh ở mức trên 6% dư nợ; ñặc biệt sang năm 2010, tỷ lệ này 

tăng lên tới 10,18% dư nợ.   

� Tránh tập trung tín dụng, phân tán rủi ro: Giai ñoạn 2006 - 

2010, ñúc rút kinh nghiệm từ giai ñoạn trước nên ALCII-DN 

ñặc biệt chú trọng công tác phân tán rủi ro, tránh tập trung 

tín dụng. ALCII-DN ñã chủ ñộng ngưng cho thuê và cắt 

giảm dư nợ ñối với những loại tài sản thuê có tỷ trọng ñầu tư 

cao như: tàu biển, máy tráng rọi ảnh, thiết bị xây dựng...  

� Thiết lập các tín hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng: ALCII-DN 

luôn chú trọng các tín hiệu cảnh báo RRTD ñối với khách 

hàng và dự án thuê, cả tín hiệu tài chính và phi tài chính. Từ 

những tín hiệu cảnh báo tín dụng, bộ phận thẩm ñịnh có 

những ứng xử tín dụng phù hợp với từng ñối tượng khách 

hàng thuê; bộ phận tín dụng có những kế hoạch xử lý thích 

hợp cho từng hợp ñồng, từng khách hàng thuê cụ thể.  

� Chú trọng công tác ñào tạo nhân sự: Sở hữu một ñội ngũ 

nhân viên ñược ñào tạo bài bản, có trình ñộ chuyên môn 

vững vàng, ALCII-DN luôn chú trọng công tác ñào tạo nhân 

sự, ñặc biệt là những người mới tuyển dụng, nhằm ñảm bảo 

cơ chế phòng ngừa rủi ro ñược thực thi tốt nhất.  
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      2.2.2.2. Các biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng 

� Tiếp tục thực hiện hợp ñồng CTTC. 

- Chuyển nợ quá hạn: ALCII-DN thực hiện chuyển nợ quá 

hạn theo ñúng quy ñịnh, tính lãi quá hạn bằng 150% lãi trong hạn. 

Giai ñoạn 2006 - 2010, tỷ trọng lãi quá hạn trong tổng lãi thu ñược có 

xu hướng tăng qua các năm.  

- Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: Hầu như ALCII-DN không áp 

dụng nữa do quy ñịnh nhảy nhóm nợ rất khắt khe. 

- Gia hạn nợ: ALCII-DN rất hạn chế áp dụng biện pháp này 

vì dư nợ sẽ ñược chuyển sang nhóm 3 (nợ xấu) ngay. 

Trong 3 biện pháp trên, chuyển nợ quá hạn là biện pháp hiệu 

quả hơn cả, ñặc biệt ñối với những khách hàng không ưu tiên thanh 

toán nợ tiền thuê và ñang có dư nợ tốt ở TCTD khác.  

� Xử lý hợp ñồng CTTC. 

- Xử lý tài sản ñảm bảo khác: Tại ALCII-DN, do chỉ có 2 

hình thức ñảm bảo là ñặt cọc và ký cược nên nguồn trả nợ thứ 2 

chính là tiền ký cược.  

- Xử lý tài sản cho thuê: Qua thống kê ta có thể thấy ñược lợi 

thế của hình thức này so với cho vay thông thường. Ngoại trừ việc 

thu hồi cho thuê vận hành là ALCII-DN chưa áp dụng do chưa có 

quy chế thực hiện, còn ñối với 3 cách thức xử lý còn lại ñều ñược 

ALCII-DN t ận dụng tốt.  

- Xử lý theo pháp luật: ALCII-DN cũng mạnh tay xử lý 

thông qua các công cụ pháp luật như: khởi kiện, tố cáo, nhờ phối hợp 

xử lý... ñối với những trường hợp chây ỳ, bất hợp tác, lừa ñảo.  

- Xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng rủi ro: Trong thời gian qua, 

ALCII-DN thực hiện xử lý rủi ro ñúng theo quy ñịnh hiện hành. Số 

tiền xử lý rủi ro hàng năm ổn ñịnh quanh mức 3 tỷ ñồng trong giai 

ñoạn 2006 - 2009 và giảm xuống bằng không trong năm 2010.    
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- Bán nợ: Thông thường, ALCII-DN chỉ sử dụng biện pháp 

này ñối với các khoản nợ lớn và không quá xấu.  

   2.2.3. Đánh giá chung thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín 

dụng trong hoạt ñộng cho thuê tài chính tại ALCII-DN 

      2.2.3.1. Những mặt làm ñược 

      2.2.3.2. Những vấn ñề tồn tại 

Nhìn chung, mặc dù ñã ñược triển khai ñồng bộ và khá hiệu 

quả song công tác hạn chế RRTD trong hoạt ñộng cho thuê tài chính 

tại ALCII-DN trong giai ñoạn 2006 - 2010 vẫn còn nhiều bất cập. 

ALCII-DN ñã thực hiện hàng loạt biện pháp phòng ngừa rủi ro tín 

dụng nhưng do việc tập trung tín dụng quá mức ở giai ñoạn trước ñã 

ñể lại hậu quả nặng nề mà không thể xử lý nhanh chóng ñược.  

 

CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KI ẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ   

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ  

TÀI CHÍNH T ẠI ALCII-DN 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN CỦA ALCII-DN 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

   3.1.1. Mục tiêu dài hạn 

 Định hướng phát triển của ALCII-DN giai ñoạn 2011 - 2015 

ñiều chỉnh theo mục tiêu an toàn thanh khoản, tăng nguồn huy ñộng, 

ổn ñịnh dư nợ, giảm nợ xấu, giảm lỗ và tiến ñến có lãi bù ñắp lỗ lũy 

kế, ñiều chỉnh cơ cấu dư nợ theo chiều hướng phân tán rủi ro và giảm 

dư nợ tàu biển tới mức chấp nhận ñược. Sau khi ổn ñịnh hoạt ñộng, 

nợ xấu ñược kiểm soát, ALCII-DN sẽ tiếp tục phát triển dư nợ và 

tăng trưởng thị phần trong khu vực. Khi dư nợ ñạt mức cho phép, có 

thể dựa theo Đề án tái cấu trúc của ALCII ñể tách riêng thành 1 Chi 

nhánh cấp 2 của NHNo&PTNT Việt Nam thực hiện chuyên nghiệp 
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vụ CTTC và kết hợp cho vay vốn lưu ñộng cho khách hàng thuê tài 

chính. Mục tiêu tiếp theo là chủ ñộng ñược nguồn vốn huy ñộng, 

không phụ thuộc vào vốn vay ALCII và NHNo&PTNT VN, ñảm bảo 

cân ñối ñược thanh khoản và chênh lệch ñầu vào - ñầu ra hợp lý.  

   3.1.2. Các mục tiêu cụ thể 

+ Tập trung thu nợ ñến hạn và quá hạn, nợ ñã xử lý rủi ro 

nhằm ñảm bảo thanh khoản các khoản vay và huy ñộng ñến hạn. 

+ Giảm nợ xấu cả dư nợ và tỷ lệ. 

+ Tăng cường huy ñộng vốn nhằm tạo nguồn vốn cho thuê mới. 

+ Tìm kiếm, sàng lọc khách hàng và dự án tốt ñể cho thuê, ñảm 

bảo dòng vốn luân chuyển linh hoạt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

+ Tăng cường công tác quản trị rủi ro, nâng cao năng lực 

thẩm ñịnh và quản trị danh mục tài sản cho thuê tài chính. 

   3.1.3. Biện pháp thực hiện 

+ Đưa nhiệm vụ thu nợ và xử lý nợ xấu lên hàng ñầu và là 

nhiệm vụ sống còn xuyên suốt cho hoạt ñộng kinh doanh. 

+ Tích cực chủ ñộng tìm kiếm các giải pháp huy ñộng vốn ñể 

ñáp ứng ñược nhu cầu thanh khoản và nhu cầu phát triển dư nợ. 

+ Nghiên cứu ñể ñưa ra các sản phẩm chuyên biệt, phù hợp 

với thị trường, phù hợp với khả năng và nguồn lực của ALCII-DN. 

+ Đẩy mạnh marketing nhằm tìm kiếm khách hàng, phát 

triển thương hiệu tạo cơ hội sàng lọc, chọn lựa khách hàng tốt.  

+ Tăng cường công tác quản lý dư nợ và phân loại nợ. 

+ Tăng cường sắp xếp lại bộ máy tổ chức ñể có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các phòng ban, các bộ phận. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH T ẠI ALCII-

DN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

   3.2.1. Nhóm giải pháp về thị trường và khách hàng 



 21 

 

      3.2.1.1. Công tác thị trường 

Để khắc phục tình trạng kém hiệu quả của công tác thị 

trường, trong giai ñoạn tới, ALCII-DN cần có những chiến lược 

truyền thông marketing cụ thể và có chất lượng. Qua ñó, ALCII-DN 

có cơ hội lựa chọn những khách hàng tốt, những dự án tốt.  

      3.2.1.2. Chính sách khách hàng 

Để có chính sách thích hợp cho từng nhóm ñối tượng khách 

hàng, ALCII-DN cần ñưa ra những tiêu chí cụ thể ñể phân loại khách 

hàng. Khi việc chấm ñiểm tín dụng và phân loại khách hàng ñược 

thực hiện tốt thì ALCII-DN có thể nâng cao hiệu quả trong các chính 

sách cho thuê. ALCII nên sớm có một quy trình phân loại khách hàng 

cho riêng mình.  

   3.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách cho thuê 

      3.2.2.1. Chính sách tín dụng 

Trong giai ñoạn tới, ALCII-DN cần xây dựng và áp dụng 

một chính sách tín dụng linh hoạt, trong ñó nêu lên ñược quy mô dư 

nợ từng nhóm ñối tượng tài sản cho thuê, quy mô dư nợ từng nhóm 

khách hàng thuê, mối quan hệ giữa các loại dư nợ, giữa dư nợ với 

vốn tự có, giữa tài sản nợ với tài sản có...  

      3.2.2.2. Đảm bảo tín dụng 

Trong giai ñoạn tới, ñể hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt 

ñộng cho thuê, ALCII-DN cần áp dụng nghiêm túc các biện pháp 

ñảm bảo tín dụng theo quy ñịnh.  

      3.2.2.3. Phân tán rủi ro 

Phân tán rủi ro là nguyên tắc cơ bản của kinh doanh tín dụng. 

Trong giai ñoạn 2011 - 2015, ALCII-DN cần thực hiện nghiêm túc 

nguyên tắc phân tán rủi ro ñể giảm thiểu rủi ro tín dụng. Về cách thức 

triển khai, ALCII-DN cần phân ñịnh dư nợ và nợ xấu hiện tại theo 

từng nhóm tài sản và từng nhóm khách hàng ñể phân tích và ñưa ra 
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ñịnh hướng ñiều chỉnh trong giai ñoạn tới. Tương tự, ALCII-DN 

cũng nên ñịnh hướng nợ xấu từng nhóm không vượt quá mức quy 

ñịnh và dư nợ từng nhóm nằm trong một khoảng xác ñịnh trước. 

Ngoài ra, giải pháp phân tán rủi ro cũng cần xem xét theo vùng ñịa lý 

ñể hạn chế rủi ro chung do vùng miền mang lại.  

   3.2.3. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ cho thuê 

      3.2.3.1. Tăng cường kiểm soát quy trình cho thuê và giám sát 

tín dụng 

Trong giai ñoạn tới ALCII-DN cần tăng cường hơn nữa công 

tác kiểm soát quy trình cho thuê. ALCII-DN cần có 1 bộ phận kiểm 

soát nội bộ ñộc lập với những người ra quyết ñịnh cho thuê.  

Đối với công tác giám sát tín dụng, là công tác luôn luôn 

song hành với công tác hạn chế tín dụng nên cần ñược chú trọng 

ñúng mức. Việc kiểm tra, giám sát tín dụng thực chất là việc giám sát 

việc thực hiện các ñiều khoản trong hợp ñồng CTTC của khách hàng.  

      3.2.3.2. Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh dự án cho thuê 

Thẩm ñịnh dự án cho thuê là khâu rất quan trọng trong quy 

trình cho thuê. Thông qua khâu thẩm ñịnh dự án, ALCII-DN có thể 

hạn chế những rủi ro tín dụng có thể xảy ra sau này.  

   3.2.4. Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 

      3.2.4.1. Chính sách tuyển dụng 

Với thế mạnh là một TCTD quốc doanh nên ALCII-DN cần 

có những ñợt tuyển dụng quy mô lớn ñể tìm kiếm nhân sự tốt. 

      3.2.4.2. Chính sách ñào tạo cán bộ 

Chính sách ñào tạo cán bộ cần triển khai thường xuyên và có 

hiệu quả. ALCII-DN cần phải có chính sách ñào tạo riêng ñể cán bộ 

công nhân viên tự nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ.  

      3.2.4.3. Chính sách ñãi ngộ 

Để khuyến khích cán bộ công nhân viên, ALCII-DN cũng 
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cần phải có các chính sách ñãi ngộ hợp lý nhằm khuyến khích người 

lao ñộng cống hiến.  

      3.2.4.4. Chính sách sử dụng nguồn nhân lực 

ALCII-DN cần có chính sách sử dụng hợp lý, hiệu quả. 

ALCII-DN cần sắp xếp nhân sự vào các vị trí phù hợp ñể phát huy 

thế mạnh của từng người nhằm mang lại hiệu quả công việc cao nhất. 

   3.2.5. Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 

� Giải pháp tiếp tục thực hiện hợp ñồng CTTC. 

Đây là giải pháp mang tính “ñối thoại”, nhằm mục ñích chính 

là phục hồi năng lực trả nợ của khách hàng thuê, cùng khách hàng 

tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn mà không dựa vào công cụ pháp lý.  

- Đối với giải pháp chuyển nợ quá hạn: ALCII-DN cần tiếp 

tục phát huy tốt trong thời gian tới. Giải pháp này tác ñộng ngay vào 

“tài chính” của khách hàng, buộc họ phải ưu tiên trả nợ tiền thuê tài 

chính khi có doanh thu hoặc khi thu hồi ñược công nợ.  

- Đối với giải pháp ñiều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ: 

Trong thời gian tới, ALCII-DN cần xem xét vấn ñề từ “gốc”, cần 

xem xét khả năng trả nợ thấu ñáo ngay từ khâu thẩm ñịnh, tránh phải 

cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ sau này.  

� Giải pháp xử lý hợp ñồng CTTC. 

Khi giải pháp mang tính “ñối thoại” không còn tác dụng thì 

buộc ALCII-DN phải “mạnh tay” dùng các biện pháp xử lý hợp ñồng 

CTTC nhằm nhanh chóng loại bỏ RRTD, hạn chế thiệt hại.  

- Đối với giải pháp yêu cầu người bảo lãnh trả nợ và xử lý 

tài sản ñảm bảo: Trong giai ñoạn tới, khi ALCII-DN ña dạng hóa các 

hình thức bảo ñảm cho hợp ñồng CTTC thì cần kiên quyết xử lý tài 

sản ñảm bảo hoặc yêu cầu người bảo lãnh trả nợ khi xảy ra RRTD.  

- Đối với giải pháp xử lý tài sản cho thuê: Khi rủi ro tín dụng 

xảy ra, tùy từng tình huống cụ thể, ALCII-DN có thể xử lý tài sản 
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cho thuê theo 4 cách cụ thể ñã nêu trên. 

- Đối với giải pháp xử lý theo pháp luật: ALCII-DN cần phát 

huy biện pháp khởi kiện, kiên quyết xử lý các khách hàng có biểu 

hiện chây ỳ, bất hợp tác hoặc bị rủi ro khác. Đối với những khách 

hàng có dấu hiệu tẩu tán tài sản hay có những dấu hiệu vi phạm pháp 

luật khác, ALCII-DN cần tố cáo ngay với cơ quan công an. 

- Đối với giải pháp xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng rủi ro:  Đây 

không phải là một biện pháp chính thống ñể loại trừ hay hạn chế rủi 

ro tín dụng nên ALCII-DN không lạm dụng trong xử lý nợ.  

- Đối với giải pháp bán nợ: Với dư nợ xấu ñến cuối năm 

2010 là: 69.748 triệu ñồng, ALCII-DN nên xem xét tiếp tục phát huy 

hơn nữa giải pháp bán nợ.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

   3.3.1. Kiến nghị ñối với Nhà nước và Chính phủ 

- Cho phép các Công ty CTTC thực hiện cho thuê ñối với bất 

ñộng sản theo ñúng thông lệ quốc tế.  

- Cho phép các Công ty CTTC ñược huy ñộng vốn ngắn hạn 

và huy ñộng vốn ñối với cá nhân.  

Ngoài ra, việc cho phép các Công ty CTTC ñược tham gia thị 

trường liên ngân hàng, tiếp cận các nguồn vốn khác.  

   3.3.2. Kiến nghị ñối với Ngân hàng Nhà nước 

- Cho phép các Công ty CTTC mở rộng ñối tượng khách 

hàng thuê tài chính là các tổ chức và cá nhân không kinh doanh.  

- NHNN VN cần ñịnh hướng cụ thể cho Trung tâm Thông tín 

Tín dụng thu thập ñầy ñủ, kịp thời và chính xác các thông tin về tài 

chính, tín dụng của các doanh nghiệp và cá nhân ñể giúp cho công tác 

nhận diện rủi ro ñược thực thi tốt hơn.  

- NHNN VN cần có chính sách ñối xử công bằng ñối với các 

khách hàng thuê tài chính trong cơ chế hỗ trợ lãi suất khi nền kinh tế 
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gặp khó khăn hoặc trong những chính sách ưu ñãi khác.  

- Điều chỉnh giá trị tài sản ñảm bảo cho phù hợp với tình 

hình thực tế.  

   3.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài chính 

- Thống nhất chung ñịnh nghĩa nghiệp vụ cho thuê tài chính 

giữa các văn bản ban hành.  

- Bộ Tài chính cần hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho Tổng Cục 

thuế xử lý vướng mắc ñối với nghiệp vụ CTTC. 

- Do vậy, Bộ Tài chính cần có quy ñịnh riêng về thuế GTGT 

trong trường hợp thu hồi tài sản thuê. Trong trường hợp bán và tái 

thuê, Bộ Tài chính nên miễn thuế GTGT do ñiều này làm cho Bên 

thuê mất khá nhiều chi phí cơ hội.  

- Bộ Tài chính nên cho phép trường hợp chuyển ñối tác thì 

khách hàng thuê mới vẫn ñược miễn lệ phí trước bạ khi thanh lý.  

   3.3.4. Kiến nghị ñối với NHNo&PTNT Vi ệt Nam 

- Cần có cơ chế tính lãi ưu ñãi riêng cho ALCII ñể giúp 

ALCII nhanh chóng vượt qua khó khăn.  

- NHNo&PTNT VN cần ñề xuất với NHNN VN cho phép có 

hạn mức cho vay riêng ñối với ALCII, không nên cứng nhắc. 

- NHNo&PTNT VN chỉ ñạo các Chi nhánh ñịa phương xem 

xét thẩm ñịnh, cho vay các khách hàng cho thuê tài chính là tàu biển 

ñể chuyển dần dư nợ tàu biển sang NHNo&PTNT VN.  

- NHNo&PTNT VN cần ưu tiên cho ALCII ñược tăng trưởng 

mạnh cho thuê nội ngành. 
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Qua thời gian triển khai, nghiệp vụ cho thuê tài chính không 

chỉ có những lợi thế, những ưu ñiểm mà bản thân nó cũng bộc lộ 

những hạn chế, những lỗ hổng mà qua ñó rủi ro tín dụng ñã xuất 

hiện, ñe dọa cho hoạt ñộng kinh doanh của các Công ty CTTC. Mặc 

dù kinh doanh một nghiệp vụ tương ñối mới mẻ và Chi nhánh cũng 

ñược thành lập chưa lâu nhưng ALCII-DN cũng ñã tìm ñược cho 

mình một chỗ ñứng quan trọng trên thị trường tín dụng khu vực Miền 

Trung. Tuy nhiên, do không lường trước những thay ñổi trong ñiều 

kiện kinh doanh cũng như do vi phạm nguyên tắc phân tán rủi ro nên 

rủi ro tín dụng ñã xảy ra tại Chi nhánh. Do vậy, ALCII-DN cần phải 

thực hiện ngay những biện pháp cấp thiết ñể tháo gỡ khó khăn, ñưa 

ALCII-DN trở lại tình trạng hoạt ñộng ổn ñịnh. Xa hơn nữa, cần tạo 

ra một cơ chế phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng 

CTTC một cách hiệu quả ñể áp dụng chung cho Chi nhánh trong giai 

ñoạn sau này. Do thời gian nghiên cứu không lâu, bản thân kiến thức 

còn hạn chế nên những giải pháp, nhận xét và kiến nghị trong ñề tài 

có thể chưa sâu sát. Tôi xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình 

của Thầy giáo - Tiến sĩ Nguyễn Hòa Nhân cùng sự giúp ñỡ của Ban 

Lãnh ñạo và các anh chị trong ALCII-DN ñể tôi có thể hoàn thành tốt 

luận văn này.  


