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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không 

thể loại bỏ hoàn toàn, mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng 
ngừa và giảm tối đa thiệt hại khi rủi ro xảy ra. Chính vì vậy công tác 
quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng là một 
trong những công tác quan trọng để giảm thiểu tổn thất, bảo đảm cho 
ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả. Nhận thức được vai trò 
quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân 
hàng, tôi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định” cho luận văn Thạc sỹ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu giải quyết ba vấn đề cơ bản : (1) Làm rõ một 

số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị RRTD của NHTM; 
(2) Phân tích thực trạng hoạt động quản trị RRTD tại BIDV Bình 
Định; (3) Đề xuất những giải pháp, đồng thời kiến nghị liên quan 
nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại BIDV Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
- Đối tượng nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu toàn bộ 

các vấn đề liên quan đến quản trị RRTD của BIDV Bình Định. 
Phương pháp tiếp cận dựa vào bốn nội dung của quá trình quản trị rủi 
ro đó là nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro.  

- Phạm vi nghiên cứu : Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu chỉ 
là quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng doanh 
nghiệp và thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay 
các doanh nghiệp tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Bình Định trong thời gian 3 năm 2009 - 2011.  
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4. Phương pháp nghiên cứu  
Để phù hợp với yêu cầu và đối tượng nghiên cứu của đề tài, 

phương pháp được thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phương 
pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích. 

5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm: 
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị RRTD của 

NHTM 
Chưong 2: Thực trạng quản trị RRTD tại BIDV Bình Định 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại 

BIDV Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Trong quá trình thực hiện đề tài quản trị rủi ro tín dụng này, 

tác giả tham khảo nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan :                                                                                                                      
- Một số luận văn có cùng đề tài nghiên cứu. 
- Một số cuốn sách chuyên ngành về Tài chính Tiền tệ,  Quản 

trị ngân hàng thương mại và tài liệu giảng dạy bộ môn quản trị ngân 
hàng thương mại của Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 
Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.  

- Tác giả cũng tham khảo thêm một số tài liệu có tính thực tiễn 
hơn, bao gồm : Luật các tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005/QĐ-
NHNN; Các báo cáo thường niên, quy trình, văn bản, chế độ chính 
sách do BIDV ban hành; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011 của BIDV Bình Định cũng 
là nguồn tài liệu quan trọng giúp tác giả tập hợp số liệu viết đề tài. 
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ  

RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 
 

1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng 
Rủi ro có hai điểm chủ yếu : thứ nhất đó là các sự kiện bất 

ngờ, không mong đợi; thứ hai là khi xảy ra, rủi ro gây tổn thất. 
Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín 

dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ 
chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả 
năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 

1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng 
RRTD bao gồm rủi ro giao dịch (Transaction risk) và rủi ro danh 

mục (Portfolio risk). Ngoài ra, rủi ro tín dụng còn có thể được phân 
thành rủi ro tín dụng khách quan và rủi ro tín dụng chủ quan. 

1.1.3. Nguyên nhân rủi ro tín dụng 
a. Những nguyên nhân từ phía ngân hàng  
b. Những nguyên nhân từ phía khách hàng  
c. Những nguyên nhân do môi trường 
1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh 

doanh ngân hàng và nền kinh tế 
- Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng  
- Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội 
Rủi ro tín dụng gây ảnh hưởng vô cùng nghiệm trọng, vì vậy 

đòi hỏi các ngân hàng phải có chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả 
nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất trong cho vay. 
1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM 
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1.2.1. Quan niệm về rủi ro tín dụng của NHTM 
Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, 

toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, và 
tối thiểu hoá những tác động bất lợi của rủi ro. Quản trị rủi ro tín 
dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách 
quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm hạn chế và giảm thấp nợ xấu 
trong kinh doanh tín dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
kinh doanh cả trong ngắn hạn và dài hạn của NHTM. 

1.2.2. Nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng 
Với cách tiếp cận quản trị rủi ro như phần nêu trên, nội dung 

chính của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cũng sẽ gồm có 4 bước 
là: Nhận diện rủi ro tín dụng; đo lường rủi ro tín dụng; kiểm soát rủi 
ro tín dụng; tài trợ rủi ro tín dụng. Các hoạt động này được thực hiện 
liên tiếp nhau tạo thành một quá trình chặt chẽ với khâu trước sẽ định 
hướng cho khâu sau. 

a. Nhận diện rủi ro tín dụng 
Nhận diện rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có 

hệ thống. Bất kỳ khoản vay nào cũng có thể có vấn đề, việc sớm 
nhận biết vấn đề và có những biện pháp theo dõi nhanh chóng, 
chuyên nghiệp giúp các vấn đề, tổn thất có thể giảm đến mức thấp 
nhất. Những dấu hiệu cảnh báo sẽ giúp ngân hàng có thể nhận biết và 
có giải pháp xử lý sớm các vấn đề một cách hiệu quả. Các dấu hiệu 
nhận biết RRTD phổ biến thường tập trung vào các vấn đề : Dấu 
hiệu tài chính và dấu hiệu phi tài chính của khách hàng vay. 

b. Đo lường rủi ro tín dụng 
Đo lường rủi ro tín dụng là việc xây dựng mô hình thích hợp 

để lượng hoá mức độ các rủi ro cũng như biết được xác suất xảy ra 
rủi ro, mức độ tổn thất khi rủi ro xảy ra để xem xét khả năng chấp 
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nhận nó của ngân hàng. Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng được 
phát triển theo 2 hướng: đo lường rủi ro tín dụng riêng biệt và đo 
lường rủi ro danh mục cho vay. 

ð Đối với rủi ro tín dụng riêng biệt, các mô hình đo lường đã 
và đang được sử dụng và phát triển bao gồm: 

- Các mô hình định tính thông dụng 
+ Mô hình 6 C 
+ Mô hình 5P 
- Các mô hình định lượng (hay mô hình điểm số tín dụng) 
+ Xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s 
+ Mô hình điểm số Z 
+ Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 
+ Mô hình dự đoán xác suất vỡ nợ 
+ Mô hình tỷ lệ vỡ nợ qúa khứ (Mortality rate derivation of 

credit risk) 
+ Mô hình tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo mức rủi ro RAROC 

(Risk-adjusted return on capital).  
ð Đối với các rủi ro danh mục cho vay, các mô hình đơn 

giản về rủi ro cho vay tập trung : 
- Mô hình phân tích chuyển hạng (Migration analysis) . 
- Mô hình yêu cầu xác định tỷ lệ giữa số lượng cho vay tối đa 

một người vay hoặc một lĩnh vực cụ thể trên danh mục cho vay. 
c. Kiểm soát rủi ro tín dụng 
Các kỹ thuật kiểm soát rủi ro thông thường được sử dụng, 

gồm: Né tránh; ngăn ngừa rủi ro; giảm thiểu tổn thất; đa dạng hóa 
sản phẩm nhằm phân tán rủi ro.  

- Né tránh rủi ro : Là chủ động né tránh trước khi rủi ro xảy ra. 
hoặc loại bỏ những nguyên nhân gây rủi ro. 
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- Ngăn ngừa rủi ro: Chương trình ngăn ngừa rủi ro tìm cách 
giảm bớt số lượng các rủi ro xảy ra hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. 

- Giảm thiểu tổn thất: Các biện pháp giảm thiểu tổn thất tấn 
công vào các rủi ro bằng cách làm giảm bớt giá trị hư hại khi tổn thất 
xảy ra (tức giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất). 

- Đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán rủi ro : Đây là một nỗ 
lực của tổ chức làm giảm sự tác động của tổn thất lên toàn bộ ngân 
hàng. Kỹ thuật này thường sử dụng nhiều cho rủi ro suy đoán, đặc 
biệt là đầu tư chứng khoán.  

d. Tài trợ rủi ro tín dụng 
Là việc sử dụng những kỹ thuật, công cụ để tài trợ cho chi phí 

của rủi ro và tổn thất. Trong quản trị rủi ro tín dụng, các ngân hàng 
thường dùng phổ biến một số công cụ: 

* Bù đắp tổn thất bằng quỹ dự phòng rủi ro  
* Bán nợ : Hoạt động bán nợ gồm hai loại chính : Bán nợ tham 

gia (Participation loan) và chuyển nhượng nợ (assignment) 
* Hợp đồng trao đổi tín dụng (Credit swap) 
* Hợp đồng quyền tín dụng (Credit option) 
* Hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro  
* Chứng khoán hoá các khoản vay:  
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng 
- Mức giảm nợ quá hạn  
- Mức giảm nợ xấu 
- Mức giảm dự phòng rủi ro tín dụng: 
- Tỷ lệ xoá nợ ròng 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO 
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Các nhân tố bên trong ngân hàng 



7 

- Cơ cấu tổ chức của ngân hàng 
- Chính sách tín dụng và quy trình tín dụng của ngân hàng 
- Đánh giá rủi ro tín dụng 
- Đội ngũ cán bộ ngân hàng 
- Hệ thống thông tin, báo cáo của ngân hàng 
- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
1.3.2. Nhân tố bên ngoài ngân hàng 
a. Khách hàng  
b. Môi trường pháp lý  
c. Môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội  

  
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Về cơ bản Chương 1 trình bày một các khái quát cơ sở lý luận 
về rủi ro và rủi ro tín dụng, đề cập đến cách phân loại, nguyên nhân 
của rủi ro tín dụng cũng như mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 
đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế. Chương 1 
đề cập chi tiết đến quá trình quản trị rủi ro tín dụng qua 4 bước cơ 
bản : Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng – Các phương pháp đo lường 
đánh giá rủi ro tín dụng – Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng – 
Các công cụ tài trợ rủi ro tín dụng. Sau cùng tác giả đi sâu vào thống 
kê, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị rủi ro tín 
dụng của ngân hàng thương mại. Những vấn đề trên sẽ là cơ sở cho 
việc thực hiện các mục tiêu nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín 
dụng tại BIDV Bình Định trong chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO  

TÍN DỤNG TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH. 
 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ BIDV BÌNH ĐỊNH 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
- Ngày 30/3/1977 Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết tỉnh Nghĩa 

Bình (tiền thân của BIDV Bình Định) ra đời. 
- Từ ngày 01/01/1995 BIDV Bình Định được chính thức 

chuyển sang kinh doanh thương mại. 
- Từ tháng 5/2012 BIDV đã được cổ phần hóa. 
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BIDV 

Bình Định 
Mô hình tổ chức hệ thống BIDV đã dần được hoàn thiện theo 

mục tiêu chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô 
hình ngân hàng hiện đại, đa năng. Hiện tại mô hình tổ chức BIDV 
Bình Định gồm 18 phòng ban và 02 quỹ tiết kiệm được phân bổ làm 
5 khối. Về cơ bản đã phân tách về mặt tổ chức giữa khối kinh doanh, 
khối quản lý rủi ro và khối tác nghiệp.   

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Bình 
Định 2009-2011 

* Tổng tài sản: Năm 2011, tổng tài sản của BIDV Bình Định 
đạt 5.333 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn này đạt 27%. 

* Huy động vốn: Cuối năm 2011 đạt 3.443 tỷ đồng tăng 41,7% 
so với 2010 và năm 2010 tăng so năm 2009 là 40,7%. 

* Tăng trưởng tín dụng: Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân 
giai đoạn này đạt 24,2% (2010 : 31,4%; 2011 : 16,9%). 

* Tỷ lệ thu dịch vụ ròng : Tỷ trọng dịch vụ ròng đóng góp 
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trong lợi nhuận tăng dần qua các năm, từ 33% năm 2009 đến 35,4% 
năm 2010 và đến năm 2011 là 43%. 

* Kết quả hoạt động kinh doanh: Chênh lệch thu chi năm 2011 
đạt 131 tỷ đồng tăng 19,2% so với năm 2010, thấp hơn tỷ lệ tăng 
năm 2010 là 23,6% thể hiện chi tiết qua biểu đồ 2.5: 

 
Biểu đồ 2.5 : Chênh lệch thu chi BIDV Bình Định 

* Đánh giá chung:  
- Những mặt đạt được: 03 chỉ tiêu chính là huy động vốn, tín 

dụng và dịch vụ đều có tỷ lệ tăng trưởng cao, thể hiện sự nỗ lực của 
BIDV Bình Định trong kinh doanh. Lợi nhuận ổn định tăng trưởng 
đều qua các năm. 

- Những mặt hạn chế 
+ Vốn huy động có sự tăng trưởng cao nhưng chưa ổn định, 

phần tăng thêm chủ yếu tập trung một số khách hàng lớn, chủ yếu là 
vốn ngắn hạn, ngoài địa bàn.  

 + Cơ cấu phí phí dịch vụ có chuyển dịch nhưng chủ yếu vẫn 
tập trung lớn vào một số sản phẩm truyền thống như thanh toán, bảo 
lãnh, kinh doanh ngoại tệ. 
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 
DỤNG TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 

2.2.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng và công tác tổ 
chức quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bình Định 
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* Chính sách quản trị rủi ro của BIDV 
Theo quan điểm của BIDV về rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng 

của khách hàng phải được quản lý theo nguyên tắc toàn diện, liên tục 
ở tất cả các giai đoạn có khả năng phát sinh rủi ro tín dụng, thông 
qua các quy định cụ thể của từng loại nghiệp vụ tín dụng. 

* Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV 
Tổ chức vận hành công tác quản trị RRTD tại BIDV Bình 

Định tập trung đầu mối tại phòng quản lý rủi ro. Phòng quản lý rủi ro 
chịu sự giám sát chỉ đạo trực tiếp từ Ban giám đốc, đồng thời có liên 
hệ trực tuyến với Ban quản lý RRTD và Ban quản lý rủi ro thị trường 
và tác nghiệp tại Hội sở chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ tương hỗ 
với các phòng ban khác, đặc biệt Phòng quan hệ khách hàng và 
phòng quản trị tín dụng tăng cường hơn nữa công tác quản trị RRTD 
tại BIDV. 

Nhìn chung, mô hình được xây dựng và vận hành theo dự án 
hiện đại hóa ngân hàng, phù hợp chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Bộ 
phận quản lý rủi ro được hình thành độc lập tại Hội sở và từng Chi 
nhánh, có mối quan hệ trực tuyến với nhau, thuận lợi cho công tác 
theo dõi giám sát rủi ro tín dụng cũng như đề xuất ban hành các 
chính sách, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng. 

2.2.2. Tình hình thực hiện các nội dung quản trị rủi ro tín 
dụng tại BIDV Bình Định  

Tuân thủ theo nền tảng lý luận đã nghiên cứu ở chương 1, tác 
giả cũng sẽ hệ thống hoá quá trình quản trị RRTD tại BIDV Bình 
Định theo 4 nội dung cơ bản : Nhận diện RRTD; Đo lường RRTD; 
Kiểm soát RRTD; Tài trợ RRTD.  

a. Công tác nhận diện rủi ro tín dụng 
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Quá trình nhận diện RRTD tại BIDV Bình Định được thực 
hiện theo trình tự: 

- Nhận diện dấu hiệu rủi ro : Dấu hiệu rủi ro được cập nhật 
hàng quý theo trình tự : (1) Từng cán bộ liên quan (gồm cán bộ quan 
hệ khách hàng, cán bộ quản lý rủi ro, cán bộ quản trị tín dụng) thực 
hiện thống kê các dấu hiệu rủi ro trong quá trình tác nghiệp; (2) 
trưởng phòng thực hiện tổng hợp đánh giá kết quả thống kê cán bộ 
phòng gửi về Phòng quản lý rủi ro; (3) Phòng quản lý rủi ro tập hợp 
đánh giá cho toàn Chi nhánh và trình ban giám đốc phê duyệt; (4) 
Sau khi được phê duyệt báo cáo dấu hiệu rủi ro sẽ được gửi về Ban 
quản lý rủi ro tác nghiệp và thị trường để tổng hợp cho toàn hệ 
thống. Dấu hiệu rủi ro được thống kê theo số lượng phát sinh và có 
đưa ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Về nghiệp vụ tín dụng 
bảo lãnh dấu hiệu rủi ro được đánh giá qua 6 nhóm dấu hiệu. 

- Đánh giá xếp loại rủi ro : Sau khi tổng hợp được các dấu 
hiệu RRTD, Phòng quản lý rủi ro tiến hành đánh giá xếp loại rủi ro. 

Quy định được xây dựng rất chi tiết, khoa học có thể đánh giá 
cụ thể tần xuất, mức độ rủi ro từng chi nhánh qua đó có chính sách 
điều hành phù hợp để hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh. Tuy nhiên từ 
cơ sở lý luận đã nghiên cứu ở chương I, có thể nhận thấy công tác 
nhận diện rủi ro tín dụng tại BIDV chưa đi vào các dấu hiệu trực tiếp 
phản ánh rủi ro của khách hàng thông qua tình hình thực tế kinh 
doanh của khách hàng. 

b. Công tác đo lường rủi ro tín dụng 
BIDV Bình Định thực hiện chọn lọc khách hàng vay vốn thông 

qua hệ thống định hạng xếp loại khách hàng nhằm định lượng mức 
độ rủi ro cho từng khách hàng từ đó có chính sách cho vay phù hợp 
với mức độ rủi ro của từng khách hàng.  
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Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là một cấu phần quan trọng 
và là một công cụ đắc lực trong quản trị kinh doanh ngân hàng nói 
chung và quản tr ị  RRTD nói riêng. Hệ thống xếp hạng tín dụng 
nội bộ được sử dụng trong các quy trình quản lý rủi ro tín dụng sau: 
ban hành chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, giám sát rủi 
ro danh mục tín dụng, lập báo cáo quản trị rủi ro, chính sách dự 
phòng rủi ro tín dụng, xác định khung lãi suất chuẩn ...  

Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng là tổ chức kinh tế 
được thực hiện qua 06 bước : 

Bước 1 - Xác định ngành kinh tế  
Bước 2 – Xác định Quy mô  
Bước 3- Xác định loại hình sở hữu khách hàng  
Bước 4 - Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính  
Bước 5 - Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính. 
Bước 6 -Tổng hợp điểm và xếp hạng. 
* Kết quả xếp loại giai đoạn 2009-2011 của BIDV Bình Định:  

phần lớn doanh nghiệp được xếp hạng : AA, A, BBB. Không có 
doanh nghiệp xếp loại C và D. 

Có thể nhận thấy, hệ thống đó lường RRTD của BIDV được 
phát triển theo hướng đo lường RRTD riêng biệt và mô phỏng theo 
mô hình điểm số tín dụng của các tổ chức chuyên xếp hạng quốc tế 
như Moody's, Standard & Poor. Tuy nhiên kết cấu của hệ thống này 
vẫn còn nhiều bất cập, kết quả chấm điểm phân loại nợ từ hệ thống 
so với cách phân loại nhóm nợ theo qui định của Ngân hàng Nhà 
nước vẫn còn có nhiều khác biệt, cần hoàn thiện chỉnh sữa để phù 
hợp hơn. 

c. Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. 
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Các kỹ thuật kiểm soát RRTD được thể hiện khá rõ nét trong 
hệ thống các văn bản thực thi chính sách tín dụng của BIDV như : 
Chính sách khách hàng; Quy trình cấp tín dụng; Chính sách định giá 
tài sản đảm bảo; Quy chế phân cấp ủy quyền trong phán quyết tín 
dụng; Hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro; Công tác kiểm tra kiểm 
soát nội bộ. 

¶ Né tránh rủi ro : 
Kỹ thuật này được thể hiện khá rõ nét thông qua chính sách 

khách hàng của BIDV. Mục tiêu chính sách nhằm chọn lọc khách 
hàng vay vốn, chủ động né tránh rủi ro tín dụng bằng chính sách cấp 
tín dụng riêng cho từng nhóm khách hàng. Căn cứ vào kết quả đo 
lường rủi ro cho từng khách hàng từ hệ thống định hạng tín dụng nội 
bộ, khách hàng sẽ được BIDV xếp thành 10 mức xếp hạng và phân 
thành 7 nhóm khách hàng để áp dụng chính sách cụ thể theo nhóm. 
Các khách hàng với các mức xếp hạng khác nhau sẽ được áp dụng 
chính sách cho vay và mức tài sản đảm bảo khác nhau. 

¶ Kỹ thuật ngăn ngừa rủi ro  
Kỹ thuật này được BIDV triển khai áp dụng thông qua quy 

trình cấp tín dụng chặt chẽ qua nhiều công đoạn xử lý đảm bảo sự 
tách bạch giữa các chức năng và quy chế phân cấp ủy quyền trong 
phán quyết tín dụng nhằm phát huy nguyên tắc bỏ phiếu trong quyết 
định cho vay.  

Ø Quy trình tín dụng : 
Quy trình đảm bảo tính độc lập các công đoạn trong quá trình 

xét duyệt tín dụng, tách bạch được các chức năng, có thể hạn chế 
RRTD phát sinh. Tuy nhiên trên thực tế thời gian phê duyệt tín dụng 
sẽ bị kéo dài do ý kiến không đồng nhất giữa các bộ phận, làm giảm 
khả năng cạnh tranh ngân hàng. 
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Ø Quy chế phân cấp ủy quyền trong phán quyết tín dụng 
* Nguyên tắc bỏ phiếu trong quyết định cho vay 
* Thẩm quyền phán quyết 
¶ Kỹ thuật giảm thiểu tổn thất  
BIDV sử dụng kỹ thuật này cơ bản dựa vào tài sản đảm bảo 

với cơ chế linh hoạt trong việc cho phép mở rộng đối tượng tài sản 
đảm bảo và phương pháp định giá khoa học nhằm hạn chế thấp nhất 
sự trượt giá tài sản đảm bảo khả năng giảm thiểu tổn thất khi xảy ra 
RRTD. Chính sách cho phép mở rộng đối tượng tài sản đảm bảo 
(được phép nhận cả những tài sản chưa hoàn thiện giấy tờ sở hữu) 
cho thấy quan điểm rất tiến bộ của BIDV. Tuy nhiên với hệ số điều 
chỉnh kèm theo đã thể hiện sự thận trọng của BIDV với “nguồn thu 
nợ thứ hai” này. Có thể nhận thấy sự linh hoạt trong quá trình điều 
chỉnh chính sách này là một kênh giám sát RRTD rất hữu hiệu.  

¶ Đa dạng hoá rủi ro : 
 Kỹ thuật này được BIDV triển khai thông qua định hướng 

công tác tín dụng trong từng thời kỳ nhằm xác định danh mục lĩnh 
vực, ngành nghề và sản phẩm tín dụng phù hợp với sự thay đổi môi 
trường kinh doanh. 

¶ Một số biện pháp kiểm soát rủi ro khác : 
* Xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro 
* Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
d. Công tác tài trợ rủi ro tín dụng. 
* Thực trạng công tác xử lý nợ xấu 
* Quy chế sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 
BIDV Bình Định thực hiện công tác xử lý RRTD từ quỹ dự 

phòng rủi ro theo quyết định 0918/QĐ-HĐQT do Hội đồng quản trị 
BIDV ban hành ngày 24/09/2009. 
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- Nguyên tắc sử dụng dự phòng để xử lý RRTD  
- Đối tượng được sử dụng dự phòng để xử lý RRTD  
- Thẩm quyền trình tự thực hiện xử lý RRTD : gồm 4 bước 

thực hiện. 
* Công tác mua bán nợ : 
BIDV ban hành Quyết định 379/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2007 

và Quy định 6617/QĐ-QLTD2 ngày 19/11/2009 quy định chi tiết 
công tác mua bán nợ trong hệ thống BIDV. 

Qua cơ sở lý luận đã nghiên cứu ở chương 1 có thể nhận thấy, 
các công cụ tài trợ rủi ro tín dụng hiện BIDV đang sử dụng còn rất 
đơn điệu, chủ yếu vẫn là sử dụng quỹ dự phòng rủi ro đã được trích 
lập hàng năm. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế thị trường tài chính 
trong nước còn ở giai đoạn sơ khai, việc nghiên cứu áp dụng các 
công cụ tiên tiến khác còn chưa phổ biến thì đặc thù trên vẫn là tình 
hình chung của các NHTM hiện nay. 

2.2.3. Kết quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV 
Bình Định giai đoạn 2009 – 2011 

- Tỷ lệ dự phòng rủi ro duy trì ổn định qua các năm với mức 
trung bình 16% có thể bù đắp các khoản nợ xấu và nợ quá hạn (nếu 
phát sinh rủi ro). 

- Mức giảm của các chỉ tiêu : Tỷ lệ trích dự phòng giảm trong 
năm 2010, tăng nhanh trong 2011, đặc biệt mức giảm nợ xấu diễn 
biến rất đáng ngại trong 2011 (đạt 180,8%), mức giảm nợ quá hạn 
thay đổi đột biến ở mức 109% trong 2011. Cụ thể: 
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Biểu đồ 2.8: Tăng (giảm) các tỷ lệ chất lượng tín dụng 
- Tỷ lệ nợ xóa ròng vẫn được giảm đều qua các năm nhưng các 

dấu hiệu gia tăng nợ xấu và nợ quá hạn càng lớn dần. 
Nhìn chung, chất lượng tín dụng của BIDV Bình Định được 

duy trì và ổn định tốt trong khoảng thời gian tương đối dài cho thấy 
công tác quản trị RRTD được triển khai tại Bình Định đã phát huy 
được hiệu quả. Tuy nhiên với tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn như hiện 
nay, nợ xấu phát sinh trong năm 2011 gia tăng đáng kể, BIDV Bình 
Định cần nghiên cứu điều chỉnh quy trình quản trị RRTD phù hợp 
hơn với thực tế nhằm có thể duy trì, nâng cao chất lượng tín dụng 
của đơn vị mình. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 
DỤNG TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín 
dụng của BIDV Bình Định 

- Công tác định hướng tốt góp phần phòng ngừa RRTD; 
- Xây dựng được mô hình quản trị RRTD tương đối chặt chẽ; 
- Công tác nhận diện RRTD mang đến hiệu quả tích cực; 
- Vận hành tốt hệ thống xếp hạng nội bộ;   
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. 
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2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản 
trị rủi ro tín dụng của BIDV Bình Định. 

* Mô hình và hoạt động của bộ máy quản trị rủi ro chưa thực 
sự hiệu quả: Mặc dù phòng quản lý rủi ro tín dụng có ý kiến thẩm 
định độc lập. Tuy nhiên vì vẫn thuộc sự quản lý của Ban Giám đốc, 
vẫn chịu sự điều hành và hưởng các lợi ích từ hoạt động của Chi 
nhánh, do đó không thể đảm bảo thẩm quyền và sự khách quan về 
các phân tích, nhận định đối với các khoản vay của khách hàng.  

* Công tác nhận diện rủi ro tín dụng chưa chú trọng nhận dạng 
đối tượng chính gây ra rủi ro là khách hàng. 

* Về quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng có 
một số mặt hạn chế sau: 

- Nguồn nhập liệu chưa đáng tin cậy do báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp chưa bắt buộc phải kiểm toán. 

- Các chỉ tiêu để đánh giá xếp hạng : các chỉ tiêu tài chính và 
phi tài chính có tỷ trọng điểm chưa phù hợp, cách cho điểm phụ 
thuộc rất lớn vào ý chí chủ quan của cán bộ thực hiện chấm điểm 

- Ngoài ra vì áp lực phải hoàn thành kế hoạch, các Chi nhánh 
có thể sẽ can thiệp có chủ đích nhằm thay đổi thứ hạng doanh nghiệp 
theo hướng có lợi cho Chi nhánh. 

* Về công tác kiểm soát rủi ro 
- Chính sách khách hàng : Mục tiêu chính sách khách hàng 

chưa bao hàm đầy đủ ý nghĩa : chưa xác định được thị trường mục 
tiêu, xác định được các ngành nghề trọng yếu phát triển tín dụng; 
chưa định hướng được danh mục cho vay hạn chế RRTD. 

- Quy trình tín dụng : Việc áp dụng quy trình 3999 chung cho 
nhóm đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế. 

- Hệ thống công nghệ thông tin còn bất cập    
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+ Hệ thống thông tin nội bộ khách hàng hiện nay chưa được 
cập nhật đầy đủ, đáp ứng kịp thời.  

+ Các thông tin lấy từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của 
NHNN cũng thường xuyên không được cập nhật đầy đủ.  

- Công tác kiểm tra giám sát nội bộ: Bộ phận kiểm soát nội bộ 
ở Chi nhánh chịu sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc Chi nhánh nên 
việc kiểm tra nội bộ trong thời gian qua chưa thực sự phát huy hiệu 
quả. Trong trường hợp rủi ro phát sinh, bộ phận kiểm tra nội bộ chưa 
mạnh dạn để báo cáo trực tiếp lên Hội sở chính. Báo cáo kiểm tra nội 
bộ chỉ mang tính hình thức, rủi ro tín dụng chưa được phản ảnh một 
cách trung thực. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Xuất phát từ việc giới thiệu mô hình hoạt động, chương 2 của 
luận văn phân tích cụ thể tình hình kinh doanh giai đoạn 2009-2011 
của BIDV Bình Định, đánh giá các thành tựu cũng như đưa ra các 
mặt hạn chế. Trọng tâm của chương 2 tập trung nghiên cứu quá trình 
quản trị RRTD tại BIDV Bình Định, giới thiệu mô hình quản trị 
RRTD đang được vận hành tại BIDV. Đồng thời trên cơ sở lý luận 
đã được đề cập ở chương 1, đề tài phản ánh thực trạng công tác quản 
trị RRTD tại BIDV Bình Định với 4 nội dung cơ bản : Công tác nhận 
dạng – Đo lường - Kiểm soát – Tài trợ RRTD. Nhằm đánh giá được 
hiệu quả công tác quản trị RRTD, đề tài đi sâu đánh giá thực trạng 
rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định, qua đó chỉ ra những hạn chế tồn 
tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.  
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 

RRTD TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 
 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA BIDV VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 
RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN NĂM 2015  

3.1.1. Định hướng chung: 
Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau: 
- Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh trong từng thời kỳ; 
- Tuân thủ pháp luật; 
- Tôn trọng quyền tự quyết của Giám đốc Chi nhánh và đảm 

bảo mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng; 
- Đề cao trách nhiệm cá nhân; 
- Không tập trung cấp tín dụng quá lớn cho một hoặc một 

nhóm khách hàng, một ngành nghề, lĩnh vực. 
3.1.2. Mục tiêu 
- Kiểm soát tăng trưởng tín dụng đảm bảo tăng trưởng tín 

dụng thấp hơn tăng trưởng huy động vốn 3-4%, tỷ lệ tín dụng trên 
huy động vốn thấp hơn 100% theo kiến nghị của Moody’s vào 2013. 

- Cơ cấu lại danh mục tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực theo 
hướng ưu tiên tập trung cho vay theo ngành nghề, khách hàng tốt. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 
2,5% đến năm 2013 và đến 2015 kiểm soát dưới 2% 

- Phát triển hệ thống quản trị RRTD phù hợp với các nguyên 
tắc, chuẩn mực của ủy ban Basel. 
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 
DỤNG TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 

3.2.1. Hoàn thiện chức năng phòng quản lý rủi ro 
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* Thành lập tổ nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 
trực thuộc phòng quản lý rủi ro 

Bộ phận này sẽ có nhiệm vụ tổng kết những rủi ro thường xảy 
và đúc kết thành dấu hiện nhận biết nhằm giảm áp lực cho nhân 
viên tín dụng, giúp cán bộ tập trung hơn vào chuyên môn; Đưa ra 
định hướng, chính sách cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, cấp 
hạn mức cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh những phản 
ứng quá chậm, gây ra lúng túng trong công tác quản trị rủi ro. 

* Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ của phòng quản 
lý rủi ro 

- Bộ phận Kiểm soát có thể liên hệ trực tiếp với Hội đồng tín 
dụng cơ sở hoặc Ban kiểm soát của Hội sở để xem xét chỉ đạo thực 
hiện, đảm bảo hoạt động tín dụng thực sự hiệu quả, an toàn. 

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên Kiểm soát tại chi 
nhánh. 

- Luân chuyển Kiểm soát viên giữa các chi nhánh để việc 
kiểm soát được khách quan hơn. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng. 
* Nâng cao chất lương nghiệp vụ phân tích tín dụng 
- Tuân thủ triệt để các quy trình, chính sách tín dụng; 
- Thực hiện phân tích và thẩm định chính xác rủi ro tổng thể 

của khách hàng, thông qua việc xác định giới hạn tín dụng; 
- Xây dựng tiêu chí thẩm định mang tính chuyên sâu cho 2 

ngành nghề xây dựng và lâm - thủy sản nhằm hạn chế nợ xấu cũng 
như phát huy hơn nữa thế mạnh của BIDV Bình Định trong tài trợ 
vốn cho lĩnh vực này. 

* Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng   
- BIDV Bình Định chủ động phối hợp cùng NHNN địa 
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phương với vai trò là đầu mối, thực hiện kết nối kho thông tin dữ 
liệu giữa các NHTM. 

- Trên cơ sở thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án 
đã cấp tín dụng, phòng quản lý rủi ro cần tổng hợp và đưa ra các 
đánh giá, phân tích và cung cấp các thông tin hữu ích cho toàn bộ 
Chi nhánh để sử dụng trong việc thẩm định tín dụng. 

 - BIDV Bình Định cần thiết nên lập thêm các mối liên hệ với 
các tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin khác để có thể khai thác các 
thông tin về tình hình tài chính, hoạt động của các công ty mẹ, đối 
tác của các doanh nghiệp. 

* Nâng cao chất lượng cán bộ 
- Nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ, chất lượng thẩm định, 

trình độ quản lý khách  hàng  của cán bộ tín dụng, cán  bộ quản  lý 
rủi ro và cán  bộ kiểm tra kiểm soát 

- Công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ 
tiền lương, đãi ngộ… cần được quan tâm đúng mức để thu hút nhân 
tài phục vụ cho hoạt động ngân hàng  

- Thực hiện luân chuyển cán bộ trong quản lý khách hàng, 
cũng như luân chuyển giữa các bộ phận nghiệp vụ khác nhau để 
giảm trừ những tiêu cực do những mối quan hệ được tạo lập quá dài. 

3.2.3. Hoàn thiện các công cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm 
soát RRTD 

*  Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp 
- Phân loại khách hàng dựa vào các tiêu chí cả về quá khứ, 

hiện tại lẫn dự phóng trong tương lai. 
- Xây dựng chính sách giá khép kín, đồng bộ các sản phẩm, 

dịch vụ của BIDV 
- Thiết lập một danh mục cho vay hợp lý, phù hợp với tình 
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hình kinh tế xã hội của địa phương, với từng đối tượng khách hàng 
cụ thể trong từng thời kỳ, đồng thời phải phù hợp với định hướng 
chính sách của Chính phủ và của NHNN. 

*  Cải tiến quy trình cấp tín dụng phù hợp và hiệu quả 
Phân định rõ trách nhiệm pháp lý của các phòng tham gia 

trong hoạt động cấp tín dụng. 
* Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro : 
- Nghiên cứu và áp dụng những sản phẩm ngân hàng mới 

trong đó chú trọng xây dựng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 
hàng. 

- Mở rộng các sản phẩm dịch vụ thẻ thanh toán phù hợp với 
nhu cầu phát triển xã hội và xu hướng hội nhập thế giới như thẻ 
ATM, thẻ VISA, MASTER CARD trong nước và quốc tế…  

- Đa dạng hóa hình thức đầu tư tín dụng, không tập trung đầu 
tư nhiều vào một loại hình doanh nghiệp, một đơn vị, một ngành 
hàng hoặc một nhóm khách hàng để phân tán rủi ro. 

* Tăng cường kiểm tra định kỳ vật tư đảm bảo nợ vay : 
Mục đích công tác này nhằm xác định khối lượng vật tư, hàng 

hoá, khối lượng xây dựng cơ bản .... tương ứng với số tiền đã giải 
ngân nhằm xác định chính xác mục đích sử dụng vốn khách hàng. 

3.2.4. Tích cực hạn chế tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra.  
* Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay 
* Thực hiện nghiêm túc việc trích lập dự phòng bù đắp rủi ro 

3.3. KIẾN NGHỊ 
3.3.1. Kiến nghị lên Hội sở chính. 
- Hoàn thiện mô hình bộ máy quản trị rủi ro tín dụng. 
- Hoàn thiện mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng. 
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 
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- Nghiên cứu áp dụng công cụ hữu hiệu giám sát thị trường. 
- Xây dựng hệ thống thanh tra, giám sát theo tiêu chuẩn thông 

lệ quốc tế. 
- Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng. 
- Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt. 
3.3.3.  Kiến nghị với Chính phủ 
- Hổ trợ ngân hàng các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm qua 

Tòa án để thu hồi nợ. 
- Quy định lộ trình bắt buộc về kiểm toán đối với các doanh 

nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
- Hoàn chỉnh các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến 

hoạt động tín dụng của ngân hàng như quy định về giao dịch bảo 
đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định về cấp các loại giấy tờ sở 
hữu về tài sản,…  

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Định hướng chiến lược quản trị RRTD của BIDV đến năm 
2015 được giới thiệu như “kim chỉ nam” trong quá trình tự hoàn 
thiện chính sách quản trị RRTD của BIDV Bình Định. Trên cơ sở kết 
hợp lý luận và thực tiễn công tác quản trị RRTD giai đoạn 2009-
2011 của BIDV Bình Định, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải 
pháp nhằm tăng cường quá trình quản trị RRTD của BIDV Bình 
Định nói riêng và BIDV nói chung; đồng thời cũng nêu lên một số đề 
xuất kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước và Chính phủ nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tác nghiệp của các NHTM. 
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KẾT LUẬN 
 
Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu và 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt 
động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra là 
nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM. Thành công trong quản trị rủi ro 
tín dụng chính là kiểm soát được rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp 
hơn hoặc bằng tổn thất dự kiến.  

Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định” được 
xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết, thực trạng công tác quản 
trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định cùng với những kiến thức 
thu thập được trong quá trình học tập và kinh nghiệm thực tiễn của 
tác giả trong công tác tín dụng. Xuyên suốt trong quá trình nghiên 
cứu mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết 
cấu : hệ thống hóa lý luận; phân tích thực tiễn; nêu ra giải pháp cho 
4 quá trình cơ bản quản trị rủi ro tín dụng là Nhận biết – Đo lường - 
Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng. Qua đó, phần nào đã giải quyết 
được các vấn đề cơ bản theo mục tiêu nghiên cứu của luận văn.  

Vấn đề nổi bật hiện nay mà hệ thống ngân hàng Việt Nam 
cũng như các nước đang phát triển phải đối mặt đó chính là tính ổn 
định của hệ thống ngân hàng trước nguy cơ bùng phát nợ xấu, nợ 
dưới chuẩn. Đến nay, việc giải quyết hậu quả của rủi ro tín dụng đã 
và vẫn đang là bài toán khó cho các cơ quan chức năng và hệ thống 
ngân hàng. Với kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả hy vọng sẽ 
góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thông qua công tác tăng 
cường quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại. 


