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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Quá trình toàn cầu hóa làm tăng thêm mức ñộ phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các nền kinh tế trên thế giới. Xu hướng tự do hóa trong 

lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng không ngoại lệ, toàn cầu hóa trong 

lĩnh vực tài chính ngân hàng ñã tạo ra cơ hội cho các ngân hàng mở 

rộng hoạt ñộng kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, giúp cho các ngân 

hàng gia tăng thu nhập, hạn chế ñược những rủi ro tổn thất do những 

ñiều kiện kinh tế, chính trị trong nước. Tuy nhiên, cùng với cơ hội 

của hội nhập kinh tế thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì sự 

canh tranh giữa các tổ chức, tập ñoàn tài chính ngày càng gây gắt và 

khốc liệt hơn và cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn. 

Trong hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng tại Vi ệt Nam, lợi 

nhuận từ hoạt ñộng tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập 

của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt ñộng này luôn tiềm ẩn rủi ro cao, 

ñặc biệt là ở các nước có nền kinh tế mới nổi như Việt Nam bởi hệ 

thống thông tin thiếu minh bạch và không ñầy ñủ, trình ñộ quản trị 

rủi ro còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp của nhân viên ngân 

hàng chưa cao… 

Tại TP Đà Nẵng ñã chứng kiến sự phát triển ồ ạt các mạng 

lưới dịch vụ tài chính ngân hàng. Theo thống kê của ngân hàng nhà 

nước chi nhánh Đà Nẵng, toàn thành phố có hơn 55 chi nhánh ngân 

hàng cấp 1 và 200 phòng, ñiểm giao dịch, quỹ tiết kiệm. Ngoài ra còn 

có hơn 10 tổ chức cho thuê tài chính, công ty mua bán nợ… 

Vì vậy, hoạt ñộng kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân 

hàng trong cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng ñã trở nên 

khốc liệt hơn và cũng tạo nhiều rủi ro hơn trong hoạt ñộng kinh 

doanh ngân hàng. Trong bối cảnh ñó, không một ngân hàng hay một 
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tổ chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống 

quản trị rủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro nói 

chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn trong 

hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng. 

Xuất phát từ nhận thức trên và nhận thấy ñược tầm quan 

trọng của vấn ñề, là nhân viên ñang công tác trong lĩnh vực tín dụng 

của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. Em xin chọn 

ñề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi 

nhánh Đà Nẵng” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

- Nghiên cứu những vấn ñề lý luận về rủi ro tín dụng và quản 

trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. 

- Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình– Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Trên cơ sở lý luận và ñánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín 

dụng, từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro 

tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là nhận dạng, ño lường, 

phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và ñề ra các giải 

pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế 

nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín 

dụng trong thời gian quan của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi 

nhánh Đà Nẵng, từ ñó ñưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị 

rủi ro tín dụng. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu như: Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và 

phương pháp tổng hợp. 

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

- Hệ thống hóa ñược những vấn ñề cơ bản về tín dụng và rủi 

ro tín dụng của ngân hàng thương mại, về quan niệm, quy trình quản 

trị rủi ro tín dụng cũng như các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác quản 

trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại. 

- Đã phân tích, dánh giá ñược nguyên nhân gây ra rủi ro và 

thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An 

Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 

Luận văn ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm góp phần tăng 

cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi 

nhánh Đà Nẵng. 

6. Kết cấu luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung chính của luận văn ñược kết cấu thành 3 chương. 
 Chương 1: Những vấn ñề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín 

dụng ngân hàng. 

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng (ABB Đà Nẵng). 

Chương 3: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An 

Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ 

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1 Hoạt ñộng tín dụng ngân hàng 

1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử 

dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất 

ñịnh với một chi phí nhất ñịnh. 

1.1.2 Bản chất của tín dụng 

Tín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau, 

nhưng ở bất kỳ phương thức nào tín dụng cũng biểu hiện ra bên ngoài 

như là sự vay mượn tạm thời một vật hoặc một số vốn tiền tệ, nhờ vậy 

mà người ta có thế sử dụng ñược giá trị của hàng hóa trực tiếp hoặc 

gián tiếp thông qua trao ñổi. 

Đi sâu tìm hiểu có thể thấy rõ bản chất tín dụng chính là sự 

vận ñộng của giá trị vốn tín dụng, lần lượt trải qua 3 giai ñoạn: Giai 

ñoạn cho vay, giai ñoạn sử dụng vốn vay, giai ñoạn hoàn trả. 

1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 

Rủi ro là những biến cố không mong ñợi khi xảy ra dẫn ñến 

tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với 

dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí ñể có thể hoàn thành 

ñược một nghiệp vụ tài chính nhất ñịnh. 

Theo khoản 1 Điều 2 Quy ñịnh về phân loại nợ, trích lập và 

sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng ngân hàng 

của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-

NHNN ngày 22/4/2005 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước, rủi ro 

tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt ñộng ngân hàng của tổ 
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chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả 

năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 

1.2.2 Đặc ñiểm của rủi ro tín dụng 

Để chủ ñộng phòng ngừa RRTD, thì nhận biết ñặc ñiểm của 

RRTD là ñiều cần thiết. RRTD có các ñặc ñiểm sau: 

 - Rủi ro mang tính gián tiếp. 

- Rủi ro có tính chất ña dạng và phức tạp. 

- RRTD có tính tất yếu luôn tồn tại gắn liền với hoạt 

ñộng tín dụng của NHTM. 

1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 

Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan của 

nguyên nhân gây ra rủi ro thì RRTD ñược phân thành rủi ro khách 

quan và rủi ro chủ quan. 

Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro thì RRTD 

ñược phân thành các loại sau: Rủi ro giao dịch, rủi ro danh mục 

1.2.4 Những căn cứ chủ yếu ñể xác ñịnh rủi ro tín dụng 

Để ñánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng, người ta 

thường dùng chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu và kết quả phân loại nợ. 

1.2.5 Nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng  

1.2.5.1 Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân 

hàng 

1.2.5.2 Những nguyên nhân thuộc về phía khách hàng 

1.2.5.3 Rủi ro do nền kinh tế không ổn ñịnh 

1.2.5.4 Rủi ro do môi trường pháp lý 

1.2.6 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng ñến hoạt ñộng kinh doanh 

của ngân hàng và nền kinh tế xã hội 

1.2.6.1 Ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng 

1.2.6.2 Ảnh hưởng ñến nền kinh tế xã hội 
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1.2.6.3 Ảnh hưởng ñến quan hệ kinh tế ñối ngoại 

1.3 Quản tr ị rủi ro tín dụng 

1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro 

Quản tr ị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa 

học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng 

ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi 

của rủi ro. 

1.3.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro 

- Hoạch ñịnh phương hướng, kế hoạch phòng chống rủi ro. 

Dự ñoán rủi ro có thể xảy ra ñến ñâu, trong ñiều kiện nào, nguyên 

nhân và hậu quả ra sao, … Đồng thời, tổ chức phòng chống rủi ro 

một cách khoa học nhằm chỉ ra những mục tiêu cụ thể cần ñạt ñược, 

ngưỡng an toàn, mức ñộ sai sót có thể ñạt ñược. 

- Xây dựng các chương trình nghiệp vụ, cơ cấu kiểm soát 

phòng chống rủi ro, phân quyền hạn và trách nhiệm cho từng thành 

viên, lựa chọn những công cụ kỹ thuật phòng chống rủi ro, xử lý 

rủi ro và giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra một cách nghiêm túc. 

- Kiểm tra, kiểm soát ñể ñảm bảo việc thực hiện theo ñúng 

kế hoạch phòng chống rủi ro ñã hoạch ñịnh, phát hiện các rủi ro tiềm 

ẩn, các sai sót khi thực hiện giao dịch, trên cơ sở ñó kiến nghị các 

biện pháp ñiều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị 

rủi ro. 

1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 

1.3.3.1 Nhận dạng rủi ro 

Nhận dạng rủi ro là quá trình xác ñịnh liên tục và có hệ thống 

các rủi ro và bất ñịnh của một tổ chức. Các hoạt ñộng nhận dạng 

nhằm phát triển thông tin về nguồn rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm 

họa, và nguy cơ rủi ro. 



 

 

9 

1.3.3.2 Đo lường rủi ro và phân tích rủi ro 

Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, cần thiết phải có một 

hệ thống ño lường RRTD nhằm phân loại các mức ñộ ảnh hưởng 

của rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh NH, từ ñó có biện pháp cụ 

thể ñể quản trị tốt những rủi ro ở các mức ñộ khác nhau.  

1.3.3.3 Kiểm soát rủi ro  

Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, 

công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt ñộng ñể ngăn ngừa, né 

tránh, giảm thiểu rủi ro. Căn cứ vào mức ñộ rủi ro ñã ñược tính toán, 

các hệ số an toàn tài chính, và khả năng chấp nhận rủi ro mà có 

những biện pháp phòng chống khác nhau nhằm làm giảm mức ñộ 

thiệt hại. 

1.3.3.4 Tài trợ rủi ro 

Theo công bố của Ủy ban Basel, các NHTM phải thường 

xuyên dự trữ các nguồn quỹ dự phòng cần thiết, sẵn sàng bù ñắp 

ñược mọi tổn thất có thể xảy ra ñể ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng 

kinh doanh. Tùy theo tính chất của từng loại tổn thất, NH ñược sử 

dụng những nguồn vốn thích hợp ñể bù ñắp. 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP An 

Bình 

Ngân hàng TMCP An Bình có Hội sở chính tại số 170 Hai 
Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ñăng ký hoạt 

ñộng tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ñược cấp giấy 

phép hoạt ñộng ngày 10/6/1996 do NHNN Việt Nam cấp giấy phép 
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số 006/NH- GP ký ngày 13/4/1996. 

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của ABB Đà Nẵng 

ABB Đà Nẵng ñược thành lập theo giấy phép số 

0300852005003 do sở kế hoạch và ñầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 

14/11/2006 có trụ sở tại số 179 Nguyễn Chí Thanh – TP Đà Nẵng. 

Hoạt ñộng trong lĩnh vực huy ñộng vốn, cho vay, tài trợ thương mại, 

dịch vụ chuyển tiền chuyển tiền, thẻ ATM, mua bán ngoại tệ... 

2.2 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của ABB Đà Nẵng 

2.2.1 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh ABB   

Bảng 2.2: Chỉ số tài chính của ABB năm 2008, 2009, 2010 

Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Tổng tài sản 10.095 12.686 19.689 

Cho vay 8.597 10.217 11.584 

Huy ñộng vốn 8.262 10.046 12.190 

Vốn ñiều lệ 1.474 2.000 2.635 

Vốn chủ sở hữu 1.591 2.331 3.140 

Tổng thu nhập 1.477 1.347 1.658 

Tổng chi phí 1.396 1.075 1.256 

Lãi trước thuế 81 272 402 

Lãi sau thuế 65 206 304 

2.2.2 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của ABB Đà Nẵng  

2.2.2.1 Tình hình huy ñộng vốn 

Trong những năm qua ABB Đà Nẵng rất chú trọng ñến việc 

huy ñộng vốn, ñặc biệt là huy ñộng vốn từ thị trường 1 là dân cư, các 

tổ chức kinh tế, cụ thể trong năm 2009 vốn huy ñộng từ dân cư và 

các tổ chức kinh tế ñã tăng 41,2% so với năm 2008 và trong năm 

2010 tăng 89,7% so với năm 2009.  
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2.2.2.2 Tình hình hoạt ñộng tín dụng 

ABB Đà Nẵng vẫn giữ ñược tốc ñộ tăng trưởng của năm 

2009 là 17% so với năm 2008 và năm 2010 là 19% so với năm 2009. 

Tốc ñộ tăng trưởng của năm gần ñây của ngân hàng tuy có tăng 

nhưng mức ñộ tăng không lớn, thể hiện ñúng chủ trương của ban 

giám ñốc, là tăng trưởng dư nợ ñi ñôi với việc ñảm bảo chất lượng dư 

nợ tín dụng. 

2.2.2.3 Các hoạt ñộng khác 

2.2.2.4 Kết quả kinh doanh của ABB Đà Nẵng 

 Theo báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ABB Đà 

Nẵng các chỉ tiêu của năm sau ñều cao hơn năm trước. Trong năm 

2008, tất cả hệ thống ngân hàng nói chung và ABB Đà Nẵng nói 

riêng ñã chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới, chi phí vốn ngân hàng tăng cao, các khoản dư nợ xấu khách 

hàng tăng lên ñến 3,9% làm cho tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng tăng cao dẫn ñến giảm lợi nhuận ñáng kể của ABB Đà Nẵng chỉ 

còn 3,02 tỷ ñồng. Còn trong năm 2009 ñược sự  thuận lợi từ sự hỗ trợ 

lãi suất cho vay của Ngân hàng nhà nước, dư nợ của ABB Đà Nẵng 

tăng lên ñáng kể 17% so với năm 2008, ngân hàng ñã tích cực thu hồi 

nợ xấu, tiết giảm chi phí, tích cực huy ñộng nguồn vốn từ dân cư và 

các tổ chức kinh tế nên lợi nhuận của ABB Đà Nẵng trong năm 2009 

ñã tăng lên ñáng kể so với năm 2008 là 721%, ñạt 24,8 tỷ. Tiếp tục 

thuận lợi của năm 2009 thì trong năm 2010 ABB Đà Nẵng tiếp tục 

ñạt ñược những chỉ tiêu về huy ñộng 1.350 tỷ, dư nợ 1.085 tỷ, lợi 

nhuận trước thuế ñạt 32,5 tỷ, ñặc biệt là giảm nợ quá hạn xuống chỉ 

còn 1,5%. Đây cũng là cơ sở ñể ABB Đà Nẵng tiếp tục phát triển 

vững chắc trong những năm tiếp theo.  
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2.3 Tình hình hoạt ñộng tín dụng tại ABB Đà Nẵng  
2.3.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 

Thông qua bảng báo cáo về cơ cấu dư nợ theo thời gian thì 
dư nợ ABB Đà Nẵng thì tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ 
trọng lớn hơn cho vay trung dài hạn. 
2.3.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 

Trong năm 2008 ABB Đà Nẵng chủ yếu phát triển khách 
hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể, tỷ trọng dư nợ của khách hàng 
cá nhân, hộ kinh doanh trong trong năm 2008 chiếm ñến 45,9% tổng 
dư nợ toàn chi nhánh. Tuy nhiên, trong năm 2009, 2010 ABB Đà 
Nẵng bên cạnh việc phát triển khách hàng là hộ kinh doanh, cá thể 
ABB Đà Nẵng cũng tích cực cho vay loại hình doanh nghiệp tư nhân, 
công ty TNHH, Công ty cổ phần. 
2.3.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 

Trong năm 2008 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cho vay bất 
ñộng sản, tỷ lệ dư nợ cho vay bất ñộng sản chiếm tỷ trọng rất lớn ñến 
38% tổng dư nợ của chi nhánh, tuy nhiên trong năm 2010 dư nợ cho 
vay bất ñộng sản giảm dần còn 28% tổng dư nợ của chi nhánh. 
2.4 Thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng 
2.4.1. Tình hình rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng 
2.4.1.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn năm 2008-2010 

Bảng 2.8: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn năm 2008-2010 
Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
Chỉ tiêu 

Dư nợ %  Dư nợ % Dư nợ % 
1. Nhóm 2 18,22 2,3% 8,68 1,0%    7,125  0,7% 

2. Nhóm 3 5,4 0,7% 1,5 0,2% 2,7 0,2% 

3. Nhóm 4 2,5 0,3% 2,8 0,3% 2,1 0,2% 

4. Nhóm 5 4,3 0,6% 3,4 0,4% 4,2 0,4% 

Tổng 30,42 3,9% 16,38 1,80%  16,125  1,5% 
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABB Đà Nẵng) 
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Thông qua bảng dư nợ quá hạn của ABB Đà Nẵng thì dư nợ 

quá hạn còn tương ñối cao, ñặc biệt trong năm 2008 dư nợ quá hạn 

ñã tăng lên 3,9% so với tổng dư nợ, ñây là dư nợ quá hạn cần cảnh 

báo ñể ban giám ñốc có hướng ñiều hành trong hoạt ñộng kinh doanh 

nhằm giảm thiểu dư nợ quá hạn xuống. Mặc dù dư nợ quá hạn chủ 

yếu nằm ở nhóm 2, ñây là nhóm nợ cần chú ý, vì vậy rủi ro trong 

nhóm nợ này cũng tương ñối cao ảnh hưởng ñến chất lượng dư nợ tín 

dụng tại ABB Đà Nẵng. Trong năm 2010 dư nợ quá hạn giảm dần 

xuống còn 16,125 tỷ ñồng, tương ñương với tỷ lệ 1,5% dư nợ quá 

hạn của ABB Đà Nẵng 

2.4.1.2 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu năm 2008-2010 

Bảng 2.9: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu năm 2008-2010 
                         Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Chỉ tiêu 
Dư nợ %  Dư nợ % Dư nợ % 

2. Nhóm 3 5,4 0,7% 1,5 0,2% 2,7 0,2% 
3. Nhóm 4 2,5 0,3% 2,8 0,3% 2,1 0,2% 
4. Nhóm 5 4,3 0,6% 3,4 0,4% 4,2 0,4% 
Tổng 12,2 1,6% 7,7 0,85% 9,0   0,8% 

(Nguồn: Báo cáo thường niên ABB – Đà Nẵng) 

Dư nợ xấu tại ABB Đà Nẵng tương ñối cao ñặc biệt trong 

năm 2008 chịu sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế và trong lĩnh vực 

ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh tăng lên 1,6% so với tổng dư 

nợ. Tuy nhiên trong năm 2009, năm 2010 với sự thuận lợi của nền 

kinh tế trong nước, hệ thống tài chính ngân hàng, kết hợp với sự ñiều 

hành của Ban giám ñốc ñã chỉ ñạo các phòng ban, nhân viên tích cực 

xử lý nợ xấu nên ñã giảm ñược dư nợ xấu xuống ñáng kể lần lượt chỉ 

còn 0,85%,0,8% tổng dư nợ. 

2.4.2 Rủi ro tín dụng trong các loại hình cho vay 

� Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn vay 
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Bảng 2.10: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn vay 

 Đơn vị tính: Tỷ ñồng 
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Chỉ tiêu nợ 

xấu Dư nợ %  Dư nợ % Dư nợ % 
1. Ngắn hạn 8,2 67% 6,1 79% 6,8 76% 
2. Trung, d/hạn 4,0 33% 1,6 21% 2,2 24% 
Tổng 12,2 100% 7,7 100% 9,0 100% 

(Nguồn: Báo cáo thường niên ABB Đà Nẵng) 

Theo bảng báo cáo thường niên của ABB Đà Nẵng thì nợ xấu 

ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn nợ xấu trung hạn, với những món 

vay trung dài hạn, thì khách hàng trả nợ góp hàng tháng, khách hàng 

có thể trả theo dư nợ giảm dần, còn với món vay trung hạn thì thời 

hạn vay ngắn, nhiều khi khách háng không lượng trước ñược nguồn 

vốn sẽ thanh toán cho ngân hàng dẫn ñến nợ quá hạn. 

� Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo ngành nghề kinh tế 

Bảng 2.11: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo ngành nghề kinh tế 

Đơn vị tính: Tỷ ñồng 
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Ngành 
Nợ xấu % Nợ xấu % Nợ xấu % 

1. Thương mại và 1,2 10% 0,7 9% 1,1 12% 
2. Xây dựng, khai 1,2 10% 1 13% 1,6 18% 
3. Bất ñộng sản 5,2 43% 3,2 42% 2,8 31% 

4. Giáo dục ñào tạo 0,6 5% 1,2 16% 1,1 12% 
5. Viễn thông, Vận 0,8 7% 0,3 4% 0,7 8% 
6. Khách sạn, nhà 2,3 19% 0,7 9% 1,2 13% 

7. Nông, lâm, thủy 0,2 2% 0,1 1% 0,1 1% 
8. Sản xuất, chế 0,4 3% 0,5 6% 0 0% 
9. Khác 0,3 2% 0 0% 0,4 4% 

Tổng 12,2 100 7,7 100 9,0 100 

(Nguồn: Báo cáo thường niên ABB Đà Nẵng) 

Theo kết quả phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế tại bảng 

2.11 trên thì nợ xấu phát sinh tại ABB Đà Nẵng trong các năm qua 
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chủ yếu tập trung ở lĩnh vực bất ñộng sản, ngành xây dựng, giáo dục, 

nhà hàng. 

� Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế 
Bảng 2.12: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế  

Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
Loại hình 

Nợ 
xấu 

% Nợ 
xấu 

% Nợ 
xấu 

% 

1. DNNN 0,1 1% 0 0% 0 0% 

2. SMEs 4,2 34% 2,5 32% 2,9 32% 

3. Cá nhân 7,9 65% 5,2 68% 6,1 68% 

Tổng 12,2 100% 7,7 100% 9,0 100% 
(Nguồn: Báo cáo thường niên ABB Đà Nẵng) 

 Theo kết quả phân tích Bảng 2.12 cho ta thấy nợ xấu trong 

các năm 2008-2010 của ABB Đà Nẵng chủ yếu tập trung ở khách 

hàng cá nhân, hầu hết là ñầu cơ bất ñộng sản nên rủi ro thị trường này 

rất lớn. DNNN chiếm tỷ trọng nợ xấu rất thấp chỉ 1% tổng dư nợ xấu 

của chi nhánh trong năm 2008 và ñến năm 2010 dư nợ xấu còn 0%. 

Tỷ lệ nợ xấu SME chiếm 32% tổng dư nợ xấu của ABB Đà Nẵng. 

Nguyên nhân là do khách hàng là những doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực 

tài chính không mạnh, dễ bị tổn thương bởi sự bất ổn của thị trường.. 

 Nợ xấu trong các năm 2008-2010 của ABB Đà Nẵng chủ yếu 

tập trung ở loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hầu hết những doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là mới ñi vào hoạt ñộng, kinh nghiệm sản xuất 

kinh doanh chưa có, năng lực tài chính yếu kém, chưa có ñầu ra ổn 

ñịnh. DNNN chiếm tỷ trọng nợ xấu rất thấp chỉ 1% tổng dư nợ xấu 
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của chi nhánh trong năm 2008 và ñến năm 2010 dư nợ xấu còn 0%. 

Tỷ lệ nợ xấu cá nhân chiếm 32% tổng dư nợ xấu của ABB Đà Nẵng. 

� Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo tài sản ñảm bảo 

Bảng 2.13: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo tài sản ñảm bảo 

 Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Loại cho 
vay Nợ xấu % Nợ xấu % Nợ xấu % 

1. Có TSĐB  12,15 99,6% 7,68 99,74% 8,99 99,89% 

2. Không có 
TSĐB 

0,05 0,41% 0,02 0,26% 0,01 0,11% 

Tổng 12,2 100% 7,7 100% 9,0 100% 

(Nguồn: Báo cáo thường niên ABB Đà Nẵng) 

 Theo kết quả phân tích bảng 2.13 cho ta thấy hầu hết nợ xấu 

là có TSBĐ, chỉ một phần nhỏ không có tài sản ñảm bảo là cho vay 

tín chấp nhân viên công nhân viên trong ngân hàng, sau ñó vi phạm 

quy chế bị ñuổi việc, không có khả năng thanh toán nợ cho ngân 

hàng, ngoài ra ABB Đà Nẵng cũng cho vay tín chấp các tổ chức, 

ñoàn thể nhưng không có khả năng trả nợ. Như vậy theo bảng phân 

tích trên thì ABB Đà Nẵng rất chú trọng ñến việc cho vay có TSBĐ. 

2.4.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 

2.4.3.1 Nguyên nhân về phía khách hàng 

- Ý thức trách nhiệm trả nợ của khách hàng kém 

- Năng lực quản lý và tài chính yếu kém 

- Khách hàng sử dụng vốn sai mục ñích 

-  Khách hàng ñầu cơ theo giá trị tài sản 

- Khách hàng bị chiếm dụng vốn, mất cân ñối tiền vay và tài 

sản hình thành từ vốn vay. 

- Khách hàng chủ ñích lừa ñảo… 
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2.4.3.2 Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 

 - Gia tăng dư nợ quá mức không thể kiểm soát 

- Nhân viên thẩm ñịnh và làm hồ sơ còn chủ quan, chủ yếu 

ñánh giá dựa trên cảm tính, chứ không bằng hồ sơ năng lực thực tế 

của khách hàng. 

+ Nhân viên cả nể khi hồ sơ cấp trên ñưa về nên không thẩm 

ñịnh kỹ ñã cho vay nên rủi ro khi cho vay là rất lớn. 

+ Quá trình kiểm tra, giám sát sau khi cho vay của ngân hàng 

còn nhiều sơ hở, sai sót nên không thể giám sát ñược sử dụng vốn 

vay của khách hàng. 

+ Xác ñịnh giới hạn tín dụng chưa hợp lý, quá cao so với khả 

năng trả nợ vay của khách hàng. 

+ Tha hóa ñạo ñức của cán bộ tín dụng, một bộ phận cán bộ 

quản lý… 

+ Mô hình cấp tín dụng còn nhiều bất cập 

+ Công nghệ ngân hàng còn yếu kém… 

2.4.3.3 Các nguyên nhân khác:  Về tính pháp lý, hoạt ñộng thanh ra, 

kiểm tra, giám sát không hiệu quả của NHNN, bất cập trong hệ 

thống thông tin quản lý. 

2.5 Thực trạng quản tr ị rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng 

2.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy của ABB Đà Nẵng 

Mặc dù chi nhánh có Phòng quản lý rủi ro nhưng chưa thật 

sự hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro, chủ yếu là thực hiện công 

tác ñòi nợ khi khách hàng không trả ñược nợ, ñôn ñốc và làm thủ tục 

ñể kiện khách hàng ra tòa ñể thu nợ tại chi nhánh mà Chi nhánh chưa 

quản lý rủi ro từ khi khách hàng ñến ñặt vấn ñề xin vay tại chi nhánh. 

Bên cạnh ñó bộ phận kinh doanh tại chi nhánh, nhân viên trực tiếp 

thẩm ñịnh và làm hồ sơ vay nên sẽ không tách bạch ñược vấn ñề 
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thẩm ñịnh và làm hồ sơ vay, dẫn ñến việc ñánh giá không khách quan 

và gây ra rủi ro khi cấp tín dụng. Vì vậy, chi nhánh cần có những giải 

pháp nhằm cải tiến quy trình hoạt ñộng cho vay trong phòng kinh 

doanh và phòng quản lý rủi ro. 

2.5.2 Quy trình cấp tín dụng tại ABB Đà Nẵng 

Quy trình cấp tín dụng ñơn giản và lỏng lẻo, tạo nhiều khe hở 

cho nhân viên tín dụng cũng như khách hàng lợi dụng, không chấp 

hành nghiêm túc quy trình cho vay cũng như các ñiều kiện cho vay. 

Tình trạng nhân viên tín dụng biến chất lợi dụng kẻ hở này ñể mưu 

lợi cá nhân, làm giảm uy tín ngân hàng. 

2.5.3 Công tác thẩm ñịnh, ñánh giá khách hàng trước khi cho vay 

Hiện nay tình trạng thẩm ñịnh khách hàng vay tại chi nhánh 

còn khá sơ sài, nhân viên không ñược ñào tạo kỹ về chuyên môn 

thẩm ñịnh từng dự án, từng khách hàng cụ thể mà nhân viên ñược 

ñào tạo từ người ñi trước bày người ñi sau nên công tác thẩm ñịnh 

của Chi nhánh cũng chứa ñựng rất nhiều rủi ro. 

2.5.4 Công tác nhận dạng rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng tại ABB 

Đà Nẵng 

Tại ABB Đà Nẵng chưa thống kê cụ thể và xem xét một cách 

nghiêm túc tất cả các nguồn rủi ro vì vậy việc bỏ sót hoặc không có 

biện pháp kiểm soát thích ñáng cá yếu tổ rủi ro là ñiều không thể 

tránh khỏi. 

2.5.5 Công tác ño lường rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng 

 ABB Đà Nẵng chưa có công cụ ño lường chi tiết từng loại rủi 

ro tín dụng mà chỉ ño lường chung chung, chưa nhạy bén, từ ñó gay 

khó khăn cho việc kết luận cho vay và tính toán tài trợ. 
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2.5.6 Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng 

Chi nhánh chỉ kiểm tra, giám sát tín dụng sau khi cho vay mà 

việc làm này ñều do nhân viên tín dụng phụ trách trực tiếp hồ sơ 

khách hàng thực hiện. Nhân viên tín dùng cùng lúc phải giải quyết 

nhiều công việc nên dẫn ñến tình trạng quá tải, vì vậy nhân viên tín 

dụng không ñủ thời gian ñể kiểm tra, giám sát từng khoản vay của 

khách hàng. Vì vậy việc kiểm tra, giám sát các khoản vay của khách 

hàng sẽ không triệt ñể mà chỉ làm khi có sự hối thúc của lãnh ñạo 

phòng. 

2.5.7 Công tác xử lý nợ quá hạn, nợ xấu tại ABB Đà Nẵng 

Việc xử lý nợ của chi nhánh là chủ yếu gia hạn nợ, ñáo hạn 

nợ, vì vậy tình trạng nợ gốc, nợ lãi tồn ñọng nhiều làm ảnh hưởng 

ñến năng lực tài chính tại chi nhánh, chưa phản ánh ñúng thực trạng 

chất lượng tín dụng, khả năng tìm ẩn những khoản nợ xấu là rất 

lớn… 

2.5.8 Đội ngũ nhân lực trong hoạt ñộng tín dụng tại ABB Đà Nẵng 

Đội ngũ nhân viên công nhân viên tại ABB Đà Nẵng hiện tại 

ña số tuổi ñời còn trẻ từ 24-30 tuổi, tỷ lệ tốt nghiệp ñại học 95%, 

nhân viên ñầy nhiệt huyết và rất năng ñộng trong công việc, có tinh 

thần cầu tiến. 

Hiện nay công tác tuyển dụng của ABB Đà Nẵng cũng phát 

sinh nhiều vấn ñề là những nhân viên ñược tuyển vào phần lớn là 

những người quen của các “sếp”, cá nhân viên ñược tuyển vào từ 

những trường dân lập hoặc trái ngành nghề mình học nên chất lượng 

nhân viên tại chi nhánh cung không cao, không ñược ñồng bộ. 

Công tác ñào tạo của ABB Đà Nẵng còn hạn chế, các nhân 

viên tín dụng rất ít ñược ñào tạo về thẩm ñịnh dự án, phân tích doanh 
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nghiệp, kỹ năng thẩm ñịnh khách, ñây là những yếu tố cơ bản ñể có 

một nhân viên tín dụng tốt. 

CHƯƠNG 3 

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN 

BÌNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1 Định hướng quản tr ị rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng   

3.1.1 Định hướng chung 

Thứ nhất: Có chính sách hướng về tăng trưởng và tăng tỷ 

trọng dịch vụ, ñể tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu tín dụng. 

Thứ hai: Có chính sách hướng vào nguồn vốn thay vì chính 

sách mở rộng tín dụng ñể ñảm bảo nguồn vốn phát triển bền vững, lãi 

suất hợp lý. 
3.1.2 Định hướng tín dụng 

Thứ nhất: Có chính sách tín dụng nhằm ñạt ñược mục tiêu 
cân bằng giữa tối ña hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, ñảm bảo tăng 
trưởng và phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế. 

Thứ hai: Xây dựng danh mục tín dụng phù hợp từng thời kỳ 
3.2 Hoàn thiện công tác quản tr ị rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng 
3.2.1 Nhận dạng rủi ro 

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro nào ñi chăng nữa, 
thì rủi ro trong quá trình hoạt ñộng tín dụng vẫn có thể xảy ra. Ta sử 
dụng ñồ thị Pareto ñể nhận dạng những nguyên nhân nào trọng yếu 
trong rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại ABB Đà Nẵng. 
Bằng phương pháp phân tích số liệu trong quá khứ trong 3 năm từ 
năm 2008 ñến năm 2010 và lấy số liệu dư nợ quá hạn trong chương 2 
ñể phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. 
3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng và phân tích rủi ro 
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Hình 3.1: Biểu ñồ Pareto  

 

        Nguyên nhân trọng yếu                    Nguyên nhân 

Thông qua phân tích biểu ñồ Pareto ta có thể kết luận, những 

yếu tố gây ra RRTD tại ABB Đà Nẵng có mức từ cao ñến thấp như 

sau: Không có thiện chí trả nợ; năng lực quản lý kém; sử dụng vốn 

sai mục ñích; tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch; năng lực 

quản trị của ngân hàng. 

3.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 

3.2.3.1 Kiểm soát nguyên nhân nguồn gốc gây ra rủi ro 

- Kiểm soát nguồn rủi ro “Không có thiện chí trả nợ”. 

- Kiểm soát rủi ro “Năng lực quản lý yếu kém”. 

- Kiểm soát rủi ro “Sử dụng vốn sai mục ñích”. 

- Kiểm soát rủi ro “Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh 

bạch”. 

- Kiểm soát rủi ro “Năng lực quản trị ngân hàng”. 
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Nguyên nhân gây nợ quá hạn 
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- Kiểm soát rủi ro “Cơ chế chính sách” và môi trường kinh tế 

khách quan”. 

- Kiểm soát nguồn rủi ro “thiên tai, tai nạn bất ngờ”. 

3.2.3.2 Né tránh rủi ro (Credit Risk Advoidance) 

Tránh cho vay các khách hàng, dự án có rủi ro (ñánh giá, xếp 

hạng tín dụng). Nếu ñã thực hiện cho vay, thì hạn chế (kiểm soát) rủi 

ro ở mức tối thiểu. 

3.2.3.3 Ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất (Risk Mitigation) 

- Cơ cấu lại khoản vay (Gia hạn nợ): Gia hạn nợ là việc thực 

hiện ñiều chỉnh thời ñiểm, thời hạn, kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ trong 

mỗi kỳ hạn của hợp ñồng tín dụng ñã ký. 

- Chuyển khoản nợ thành vốn cổ phần ñối với các doanh 

nghiệp cổ phần. 

- Bán các khoản nợ, tài sản tồn ñọng: Là việc bán nợ phải 

thu, tài sản tồn ñọng cho công ty mua, bán nợ ñể tiếp tục theo dõi xử 

lý theo thẩm quyền ñối với khoản nợ xấu. 

- Phát mãi tài sản bảo ñảm.  

- Biện pháp khởi kiện khách hàng. 

3.2.3.4 Chuyển giao rủi ro (Risk Transference) 

Chuyển giao rủi ro là chuyển cho một ñối tượng khác gánh 

chịu toàn bộ hay một phần tổn thất xảy ra. 

Cho vay hợp vốn, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản hình 

thành từ vốn vay 

3.2.3.5 Đa dạng hóa ñể phân tán rủi ro 

Phân tán rủi ro thông qua việc ña dạng hóa ngành nghệ 

lĩnh vực cho vay, ña dạng hóa về khách hạng, ña dạng hóa về loai tài 

sản bảo ñảm và ña dạng hóa về vùng, khu vực. 

Ki ểm soát rủi ro thông qua các công cụ tín dụng phái 
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sinh (credit derivatives): 

+ Hợp ñồng trao ñổi tín dụng (Credit swap) 

+ Hợp ñồng quyền tín dụng (Credit options) 

+ Hợp ñồng trao ñổi các khoản tín dụng rủi ro (Risky credit 

swap) 

+ Trái phiếu ràng buộc: (Credit-limited Notes - CLN) 

3.2.3.6 Chấp nhận rủi ro (Risk Acceptance) 

Ngân hàng ñành chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong 

trường hợp chi phí loại bỏ, phong tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn 

hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại rủi ro nếu xảy ra là nhỏ 

hay cực kỳ thấp (Do nguyên nhân chủ quan từ ABB Đà Nẵng, do tập 

trung tăng trưởng, mở rộng thị phần, hay cho vay tín chấp cán bộ 

công nhân viên trong ngân hàng). 

3.2.4 Tài trợ rủi ro 

3.2.4.1 Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 

3.2.4.2 Bảo ñảm tín dụng 

3.2.4.3 Mua bảo hiểm tín dụng 

3.2.4.4 Chứng khoán hoá các khoản cho vay và các tài sản khác 

(Sercuritization) 

3.3 Một số giải pháp hỗ trợ công tác quản tr ị rủi ro tín dụng tại 

ABB Đà Nẵng 

3.3.1 Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng 

3.3.1.1 Chính sách khách hàng 

Xây dựng chính sách khách hàng, phân nhóm khách hàng 

hợp lý ñể có những ưu ñãi phù hợp nhằm giữ chân khách hàng cũ, 

thu hút khách mới theo hướng ña dạng hóa khách hàng, phân tán rủi 

ro. 
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3.3.1.2 Thiết lập một danh mục cho vay hợp lý 

Danh mục tín dụng phải ñảm bảo các yếu tố: Đa dạng hóa 

ñược ngành nghề, khách hàng vay, yếu tố ñịa lý và cả loại hình cho 

vay; Phù hợp tình hình kinh tế vĩ mô và ñiều kiện, xu hướng phát 

triển của thị trường hoạt ñộng; Phù hợp quy mô, năng lực và khả 

năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng; Phù hợp ñịnh hướng phát triển 

và lợi thế so sánh của ngân hàng. 

3.3.1.3 Chính sách lãi suất 

ABB Đà Nẵng nên xây dựng chính sách lãi suất dựa vào uy 

tín trả nợ của khách hàng, tính khả thi của phương án kinh doanh. 

3.3.1.4 Chính sách sản phẩm tín dụng. 

Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng lựa chọn và áp dụng các 

sản phẩm tín dụng ít rủi ro (chiết khấu, bao thanh toán), hệ thống sản 

phẩm tín dụng nên ñược liên kết một cách chặt chẽ, giúp nâng cao hiệu 

quả hoạt ñộng của ABB Đà Nẵng và mở rộng, ña dạng hóa khách 

hàng, lĩnh vực ñầu tư, mở rộng quy mô tín dụng và hạn chế rủi ro. 
3.3.2 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 

3.3.2.1 Giai ñoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng 

3.3.2.2 Giai ñoạn thẩm ñịnh phương án vay vốn và khả năng trả nợ 

3.3.2.3 Giai ñoạn quyết ñịnh cho vay 

3.3.2.4 Giai ñoạn kiểm trả sử dụng vốn sau khi cho vay 

3.3.3 Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích kinh tế 

 Ngân hàng cần thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích kinh 

tế. Bộ phận này dựa trên những nguồn thông tin sẽ ñưa ra những 

phân tích, nhận ñịnh, dự báo về kinh tế, ngành, vùng…làm cơ sở ñịnh 

hướng ñể ngân hàng thực hiện giải pháp mở rộng tín dụng an toàn – 

hiệu quả - bền vững.  

3.3.4 Nâng cao vai trò kiểm soát nội bộ ngân hàng 
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 - Tăng cường những cán bộ có trình ñộ, ñã qua nghiệp vụ tín 

dụng ñể bổ sung cho phòng kiểm soát. 

  - Trong quá trình kiểm tra hoạt ñộng tín dụng, có thể tăng 

cường cán bộ làm trực tiếp từ bộ phận tín dụng hoặc thẩm ñịnh và 

quản lý tín dụng cùng phối hợp kiểm tra. 

  - Thường xuyên ñào tạo, nâng cao trình ñộ nghiệp vụ, luật 

pháp cho cán bộ phòng kiểm soát. 

  - Cần quy ñịnh trách nhiệm ñối với cán bộ kiểm soát, có chế 

ñộ khuyến khích thưởng phạt ñể nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

hoạt ñộng kiểm soát. 

- Không ngừng hoàn thiện và ñổi mới phương pháp kiểm tra, 

áp dụng linh hoạt các biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào từng thời 

ñiểm, từng ñối tượng và mục ñích của kiểm tra. 

3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 - Liên kết và tổ chức ñào tạo từ cơ bản ñến chuyên sâu cho 

ñội ngũ cán bộ liên quan ñến hoạt ñộng tín dụng.  

  - Tổ chức các buổi hội thảo chuyên ñề trao ñổi các bài học 

kinh nghiệm liên quan ñến tín dụng. 

  - Liên tục cập nhật kiến thức nghiệp vụ và tập huấn các quy 

ñịnh pháp luật mới. 

3.4 Một số kiến nghị ñối với ABB, Ngân hàng Nhà Nước và Chính 

Phủ 

3.4.1 Kiến nghị với ABB 

3.4.2 Kiến nghị ñối với ngân hàng Nhà Nước 

3.4.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng  

3.4.2.2 Điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả  

3.4.2.3 Công tác thanh tra, giám sát 

3.4.2.4 Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của ngành NH (CIC) 

3.4.3 Kiến nghị ñối với Chính Phủ 
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KẾT LUẬN 

Ngân hàng là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế, cung cấp 

vốn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, ñây cũng là công cụ ñể 

chính phủ ñiều tiết các chính sách vĩ mô thông qua chính sách tiền tệ 

ñể thúc ñẩy phát triển kinh tế cũng như kiềm chế lạm phát. 

Hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng có thể nói là hoạt ñộng 

kinh doanh rủi ro, rủi ro tín dụng chiếm phần lớn và hầu hết các rủi 

ro trong kinh doanh ngân hàng tại Vi ệt Nam. Vì vậy việc quản trị rủi 

ro tín dụng một cách hiệu quả sẽ tạo ngân hàng phát triển bền vững, 

gia tăng thương hiệu cũng như uy tín của ngân hàng. 

Thông qua cơ sở lý luận về tín dụng và quản trị rủi ro tín 

dụng, luận văn ñi sâu nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín 

dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP An 

Bình– Chi nhánh Đà Nẵng, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần 

khắc phục. Luận văn cũng ñã ñưa ra những giải pháp cụ thể ñể nâng 

cao chất lượng tín dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại 

ABB Đà Nẵng trong giai ñoạn phát triển sắp tới. 

 Luận văn ñược viết trên cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín 

dụng trong kinh doanh ngân hàng cùng với kinh nghiệm thực tiễn 

trong công tác tín dụng. Tuy nhiên do kiến thức về hệ thống lý luận 

và thực tiễn công tác còn hạn chế, nên luận văn không tránh khỏi 

những thiếu sót. Em rất mong ñược sự ñóng góp ý kiến của quý Thầy 

cô, các Anh, Chị, Em ñồng nghiệp. Qua ñây, Em cũng xin chân thành 

cảm ơn Thầy TS Đoàn Gia Dũng ñã tận tình hướng dẫn Em hoàn 

thành luận văn này. 

 


