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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thực tiễn cho thấy, rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Tỉnh 

Gia Lai ( Agribank Gia Lai ) chưa có sự kiểm soát tốt. Vì vậy, việc 

áp dụng những công cụ tiên tiến ñể ño lường, cảnh báo rủi ro là vấn 

ñề hết sức quan trọng trong hoạt ñộng tín dụng của Agribank Gia Lai 

hiện nay.     

Theo ñó, Agribank Gia Lai ñã sử dụng hệ thống xếp hạng tín 

dụng (XHTD) nội bộ ñể ño lường, cảnh báo rủi ro và cho một số 

chính sách khách hàng của mình. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, 

công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai có hiệu 

quả chưa cao. Vì vậy, ñể khắc phục những khó khăn, vướng mắc 

ñồng thời ñể nâng cao hơn nữa công tác XHTD nội bộ của khách 

hàng là doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai.Tôi ñã chọn ñề tài: 

“Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ ñối với doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam- Chi nhánh Tỉnh Gia Lai” làm ñề tài luận văn của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

-Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về công tác 

XHTD nội bộ doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ( NHTM). 

-Phân tích thực trạng công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp 

tại Agribank Gia Lai.   

-Đề xuất các giải pháp và kiến nghị về công tác XHTD nội 

bộ doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai.   

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu: 
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Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai                 

3.2 Phạm vi nghiên cứu: 

Nội dung: Công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại 

Agribank Gia Lai.   

Thời gian : Nghiên cứu năm 2011 và 3 tháng ñầu năm 2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích ñịnh lượng và 

phương pháp biện chứng.   

5. Bố cục ñề tài 

Để luận văn có bố cục khoa học, phù hợp với mục tiêu và 

phương pháp nghiên cứu trên. Nội dung luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng nội 

bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Gia Lai 

Chương 3 : Giái pháp hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng 

nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Gia Lai 

6. Tổng quan tài liệu 

XHTD nội bộ nói chung và XHTD nội bộ doanh nghiệp nói 

riêng ñã ñược nhiều nghiên cứu và ứng dụng từ lâu ở các nước. Hiện 

nay trên thế giới có hai tổ chức XHTD nổi tiếng và lâu ñời nhất thế 

giới là Standar & Poor’s và Moody’s. Ở Việt Nam, kết quả nghiên 

cứu về XHTD nội bộ nói chung và XHTD nội bộ doanh nghiệp nói 

riêng ñã ñược một số tác giả công bố tại các công trình sau: 
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(1) TS. Phạm Huy Hùng “ Xếp hạng tín dụng nội bộ tại các 

NHTM Vi ệt Nam- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” ñăng trên 

website http://www.viettinbankschool.edu.vn.   

(2) Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh của tác giả Đàm 

Trần Uyên Ly ( 2010) ñã nghiên cứu hệ thống XHTD nội bộ ñối với 

khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

(3) Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh của tác giả Phan 

Văn Thiết (2012),  nghiên cứu về hệ thống XHTD nội bộ tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương -Chi nhánh Tỉnh Kon 

Tum.  

(4) Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh của tác giả Lê 

Minh Vương ( 2011) nghiên cứu hệ thống XHTD nội bộ ñối với 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam- Chi nhánh Tỉnh Kon Tum.  
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN 

DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI V ỚI 

DOANH NGHI ỆP 

1.1.1. Khái niệm 

Tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp là quan hệ tín 

dụng ngân hàng phát sinh giữa các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng 

với các ñối tác là các doanh nghiệp trong một thời hạn nhất ñịnh với 

một khoản chi phí nhất ñịnh. 

1.1.2. Vai trò và ñặc ñiểm của tín dụng ngân hàng ñối với 

doanh nghiệp 

a) Vai trò của tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp 

- Đáp ứng nhu cầu vốn cho các loại hình doanh nghiệp trong 

nền kinh tế. 

-Tạo ra nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình sản xuất của doanh 

nghiệp ñược thực hiện liên tục ñồng thời góp phần ñẩy nhanh quá 

trình tái sản xuất, ñầu tư phát triển kinh tế, mở rộng phạm vi quy mô 

sản xuất cho doanh nghiệp 

b) Đặc ñiểm của tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp  

-Vốn tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp thường lớn 

hơn các loại hình tín dụng ngân hàng ñối với cá nhân hay hộ sản xuất 

kinh doanh 

-Tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp thường có rủi ro 

cao hơn các loại hình tín dụng khác 

-Chi phí thẩm ñịnh cho tín dụng ngân hàng ñối với doanh 

nghiệp thường rất cao vì công tác thẩm ñịnh cần chặt chẽ, kỹ lưỡng 
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hơn ñối với thẩm ñịnh các ñối tượng vay vốn khác. 

-Thời gian thẩm ñịnh tín dụng ngân hàng dành cho doanh 

nghiệp thường lâu hơn so với thời gian thẩm ñịnh tín dụng dành cho 

cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh.  

c) Các hình thức tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp 

-Căn cứ theo thời hạn cho vay bao gồm: Cho vay ngắn hạn ( 

thời hạn cho vay từ 12 tháng trở xuống), cho vay trung hạn ( thời 

gian cho vay trên 12 tháng ñến 60 tháng) và cho vay dài hạn ( thời 

gian cho vay trên 60 tháng) 

-Căn cứ vào phương thức cho vay bao gồm: Cho vay từng 

lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức thấu chi. Ngoài các 

phương thức cho vay trên, ngân hàng còn thực hiện các nghiệp vụ 

bảo lãnh cho doanh nghiệp bằng uy tín của mình. Đây cũng là một 

nghiệp vụ cấp tín dụng mà các NHTM hiện nay ñang áp dụng. 

1.1.3. Rủi ro tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp 

a) Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 

Theo quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì khái niệm rủi ro tín dụng ngân 

hàng là: “ Rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng ngân hàng của tổ chức tín 

dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt ñộng 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”  

 b)Hậu quả của rủi ro tín dụng 

- Làm cho ngân hàng có thể sẽ mất khả năng thanh khoản. 

Đồng thời có khả năng ñóng cửa và tuyên bố phá sản. Ảnh hưởng 

nghiêm trọng ñến ñời sống xã hội. 

- Gây ra hậu quả lớn ñối với nền kinh tế  
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1.2.TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI 

NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI  

1.2.1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng nội bộ 

Luận văn ñã ñưa ra khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng 

là ñánh giá uy tín tín dụng tổng quát của khách hàng trong việc thực 

hiện ñúng và ñầy ñủ các cam kết tài chính ñối với ñối tác (ngân hàng, 

cổ ñông, nhà cung cấp…) trong một khoản thời gian nhất ñịnh.  

Ở ñây chúng ta có sự phân biệt khác nhau giữa XHTD và 

XHTD nội bộ. Sự khác nhau ñó là XHTD thường ñược các tổ chức 

xếp hạng chuyên nghiệp xếp hạng rồi cung cấp sản phẩm xếp hạng 

ñấy cho thị trường ñể mọi người sử dụng. Còn XHTD nội bộ là do 

các NHTM, các tổ chức tín dụng tổ chức xếp hạng khách hàng nhằm 

phục vụ riêng cho chính công việc kinh doanh của mình.  

1.2.2. Mục tiêu của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân 

hàng thương mại: 

Mục tiêu của XHTD nội bộ là ñánh giá khả năng tin cậy của 

khách hàng khi ñứng trên sự ñánh giá của ngân hàng trong từng 

khoản vay.  

1.2.3. Vai trò của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng 

thương mại :  

XHTD nội bộ Ngân hàng gồm có 03 vai trò chính. Đó là: 

a) Hỗ trợ cho việc ra quyết ñịnh cấp tín dụng  

b) Cơ sở ñể xây dựng chính sách khách hàng 

      Chính sách khách hàng bao gồm  

        - Chính sách cấp tín dụng 

        - Chính sách lãi suất 

        - Chính sách tài sản ñảm bảo tiền vay  

        - Chính sách các loại phí dịch vụ  
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c) Cơ sở của việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro  

1.2.4. Bản chất của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân 

hàng thương mại: 

Bản chất của XHTD nội bộ tại NHTM là  ño lường rủi ro 

tín dụng.  

1.3. CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH 

NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.3.1 Nội dung của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại: 
Hiện nay trên thế giới, các NHTM sử dụng nhiều hệ thống 

XHTD nội bộ doanh nghiệp khác nhau trên cơ sở phù hợp với tiêu 

chí XHTD và ñặc ñiểm của từng NHTM ñó. Đồng thời mỗi hệ thống 

XHTD nội bộ doanh nghiệp khác nhau sẽ có những mô hình XHTD 

doanh nghiệp khác nhau. Có thể nêu ra một số mô hình XHTD doanh 

nghiệp như là: mô hình ñiểm số của Altmam, mô hình Logistic, mô 

hình chấm ñiểm... 

Mô hình ñiểm số của Altman ñược xây dựng qua ñại lượng 

Z. Đại lượng Z là ñiểm số tổng hợp ñể phân loại rủi ro ñối với người 

vay phụ thuộc vào yếu tố tài chính (X )của chính người vay ñó.  

Nội dung của mô hình này ñến nay ñã ñược Altman phát 

triển ñến ñại lượng Z’’ và ñược xây dựng theo công thức sau: 

Z’’= 3,25 + 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Trong ñó:  

X1=  tỷ số “ V ốn lưu ñộng ròng/Tổng tài sản”. 

X2=  tỷ số “ Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản”. 

X3=  tỷ số “ Lợi nhuận trước thuế và tiền lãi/ Tổng tài sản”. 
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X4= tỷ số “ Thị giá cổ phiếu/Giá trị ghi sổ của nợ dài hạn”. 

Nếu Z’’ > 5,85 : Doanh nghiệp trong vùng an toàn, chưa có 

nguy cơ phá sản. 

Nếu 4,15 < Z” < 5,85 : Doanh nghiệp trong cảnh báo, có thể 

có nguy cơ phá sản. 

Nếu Z’’<4,15 : Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm,  

nguy cơ phá sản cao. 

Nội dung của hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp theo mô hình 

chấm ñiểm thường ñược các NHTM tại Việt Nam sử dụng bao gồm:     

- Các chỉ tiêu ñịnh tính như : Triển vọng của ngành nghề doanh 

nghiệp ñang kinh doanh, trình ñộ của người lãnh ñạo doanh nghiệp... 

- Các chỉ tiêu ñịnh lượng như : Khả năng thanh toán hiện 

hành, vòng quay vốn lưu ñộng 

1.3.2 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh 

nghiệp tại Ngân hàng thương mại 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn ñưa ra 4 nội dung của 

công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp như sau :  

a) Triển khai tổ chức thực hiện công tác xếp hạng tín dụng 

nội bộ doanh nghiệp  

b) Thu thập, phân tích, kiểm tra thông tin doanh nghiệp xếp hạng  

c) Chấm ñiểm, xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp và 

phân loại nợ               

d) Kiểm tra, giám sát công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

doanh nghiệp ñịnh kỳ  

1.3.3. Tiêu chí ñánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại  

Luận văn ñưa ra 3 tiêu chí ñể ñánh giá công tác XHTD nội 
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bộ doanh nghiệp như sau : 

a) Số lượng doanh nghiệp ñược xếp hạng  

b) Tần suất xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp  

c) Khả năng ño lường rủi ro doanh nghiệp của công tác xếp 

hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp  

1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác xếp hạng 

tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại 

Bao gồm các nhân tố bên trong và bên ngoài Ngân hàng 

thương mại 

a) Các nhân tố bên trong ngân hàng thương mại :  

  - Hệ thống các chỉ tiêu XHTD nội bộ doanh nghiệp 

  - Phương pháp ñánh giá XHTD nội bộ doanh nghiệp 

  - Năng lực của người thực hiện XHTD  

  - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ ñối với công tác 

XHTD nội bộ doanh nghiệp   

b) Các nhân tố từ bên ngoài ngân hàng thương mại :  

- Quy ñịnh, chính sách của Nhà nước bao gồm :                 

+ Quy ñịnh pháp luật về doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp 

   + Quy ñịnh về phân ngành kinh tế và phân loại ngành nghề 

ñối với các doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh 

   + Các quy ñịnh và hướng dẫn trực tiếp của nhà nước liên 

quan ñến XHTD  

   + Chuẩn mực kế toán   

- Chất lượng nguồn thông tin của doanh nghiệp  

Kết luận Chương 1 
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CHƯƠNG  2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI 

BỘ DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 
NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN VI ỆT NAM-

CHI NHÁNH T ỈNH GIA LAI 
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHỆP VÀ PHÁT 

TRI ỂN NÔNG THÔN VI ỆT NAM- CHI NHÁNH T ỈNH GIA LAI  

2.1.1. Sự hình thành của Agribank Gia Lai 

- Luận văn ñã giới thiệu chung về quá trình hình thành và 

phát triển của Agribank Gia Lai.  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

Agribank Gia Lai là chi nhánh cấp 1, trực thuộc Ngân hàng 

Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Tại hội sở tỉnh 4 thành viên ban 

lãnh ñạo và 8 phòng ban. Dưới hội sở tỉnh có 22 chi nhánh loại 3 và 

1 phòng giao dịch trực thuộc.  

2.1.3. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Agribank Gia 

Lai trong th ời gian qua  

Hoạt ñộng kinh doanh của hệ thống NHTM trên ñịa bàn 

Tỉnh Gia Lai nói chung và Agribank Gia Lai nói riêng trong các năm 

từ 2008-2011 ñã diễn ra trong ñiều kiện môi trường vừa thuận lợi lại 

vừa phải ñối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. 

Một số mặt thuận lợi và khó khăn trong tình hình hoạt ñộng 

kinh doanh của Agribank Gia Lai ñã ñược luận văn nêu ra. 

2.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH 

NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT 

TRI ỂN NÔNG THÔN VI ỆT NAM  

2.2.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại 

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
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Tháng 11 năm 2010, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt 

Nam ñã chính thức sử dụng hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp 

cho toàn Chi nhánh trong hệ thống với kỳ xếp hạng ñầu tiên là thời 

ñiểm 30.03.2011.Và ñược sử dụng  vào 4 mục ñích: 

- Quản trị, phòng ngừa rủi ro và thực hiện chính sách khách hàng. 

- Phục vụ quản lý tín dụng tại chi nhánh. 

- Phục vụ quản lý việc ra quyết ñịnh cấp tín dụng. 

- Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo ñiều 7 quyết 

ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NHNN Việt Nam.  

Hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp Ngân hàng nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam ñược chia làm 10 hạng và 5 nhóm nợ 

tương ứng với các thứ hạng và số ñiểm ñạt ñược. Đó là:  Hạng AAA, 

AA, A ( nhóm 1) , BBB, BB, B (nhóm 2), CCC, CC ( nhóm 3), C ( 

nhóm 4), D ( nhóm 5)  

Sau khi phân tích, luận văn cũng ñã ñưa ra một số ý kiến về 

hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT Việt Nam  

2.2.2. Quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp 

tại Agribank Gia Lai  

 Quy trình XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai 

bao gồm các bước sau:  

- Bước 1: Đăng ký thông tin khách hàng 

- Bước 2: Nhập các thông tin tài chính 

- Bước 3: Chấm ñiểm, xếp hạng và phân loại nợ khách hàng 

- Bước 4: Phê duyệt 

- Bước 5: Lập báo cáo tổng hợp kết quả chấm ñiểm, xếp 

hạng và phân loại nợ doanh nghiệp 
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- Bước 6: Phê duyệt báo cáo kết quả chấm ñiểm, xếp hạng và 

phân loại nợ  

2.3 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH 

NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN 

NÔNG THÔN VI ỆT NAM – CHI NHÁNH  T ỈNH GIA LAI 

2.3.1 Đặc ñiểm khách hàng doanh nghiệp tại Agribank 

Gia Lai         

Phần này luận văn ñã ñưa ra một số ñặc ñiểm ñặc trưng nhất 

của khách hàng là doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai. 

2.3.2 Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai    

Luận văn khái quát tình hình cho vay doanh nghiệp của 

Agribank Gia lai từ năm 2008 ñến 2011. Nhìn chung, cho vay doanh 

nghiệp của Agribank Gia Lai từ năm 2008 ñến năm 2010 ñều tăng 

qua hằng năm. Riêng năm 2011 giảm so với năm 2010.  

2.3.3 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai 

a) Công tác triển khai tổ chức thực hiện xếp hạng tín dụng 

nội bộ doanh nghiệp  

Phần này, luận văn ñã phân tích kỹ về công tác triển khai tổ 

chức thực hiện công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank 

Gia Lai. Công tác này cũng ñã giao ñến từng phòng ban tại hội sở 

chính, các chi nhánh loại 3 và phòng giao dịch trực thuộc. Đồng thời 

luận văn cũng rút ra một số nhận xét về công tác triển khai này. 

b) Công tác thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp xếp hạng 

Nhìn chung công tác thu thập thông tin tài chính, phi tài chính 

tại Agribank Gia lai gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là vấn ñề thông tin bất 

ñối xứng ñã diễn ra giữa doanh nghiệp và Agribank Gia Lai.  

Mặc khác, công tác phân tích thông tin cũng ñược không 
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thực hiện chính xác. Lý do là phần lớn CBTD tại Agribank Gia Lai 

ñã lớn tuổi, ít hiểu biết về tài chính doanh nghiệp ñồng thời việc cập 

nhật thông tin những cơ chế chính sách của nhà nước rất chậm.  

c) Công tác chấm ñiểm, xếp hạng tín dụng nội bộ doanh 

nghiệp và phân loại nợ 

Công tác chấm ñiểm, xếp hạng và phân loại nợ vào hệ thống 

xếp hạng hầu hết ñã ñược các CBTD, cán bộ phê duyệt thực hiện 

ñúng quy trình, ñúng thành phần và ñúng thời gian quy ñịnh.  

Tuy nhiên vẫn còn một số Chi nhánh loại 3, phòng giao dịch 

trực thuộc chưa thực hiện ñầy ñủ quy trình xếp hạng.  

Luận văn cũng ñã chỉ ra những sai sót thường gặp phải trong 

công tác chấm ñiểm, XHTD : 

- CBTD nhập báo cáo tài chính không ñủ vào hệ thống 

XHTD nội bộ doanh nghiệp.  

- CBTD  phân tích thông tin doanh nghiệp không chính xác  

- Công tác phê duyệt của những cán bộ có trách nhiệm phê 

duyệt chưa ñược thực hiện một cách tốt nhất.          

d) Sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp 

Agribank Gia Lai ñã sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng nội 

bộ doanh nghiệp vào các mục ñích sau: 

- Phục vụ cho việc ño lường rủi ro, chính sách khách hàng  

- Phục vụ cho việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro  

Nhìn chung, vì trước kỳ xếp hạng 30.11.2011, Agribank Gia 

Lai chưa bắt buộc sử dụng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp cho 

việc ño lường rủi ro, chính sách khách hàng và phân loại nợ và trích 

lập DPRR nên kết quả xếp hạng doanh nghiệp còn hạn chế, vì vậy sử 

dụng kết quả này chưa mang lại hiệu quả cao. 

Việc sử dụng kết quả này cho các mục ñích trên chỉ bắt ñầu 
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thực hiện vào kỳ xếp hạng 30.11.2011.Vì vậy, kể từ kỳ xếp hạng 

này, Agribank Gia Lai ñã sử dụng kết quả XHTD nội bộ doanh 

nghiệp nêu trên một cách linh hoạt và  hiệu quả.  

e) Kiểm tra, giám sát công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 

doanh nghiệp ñịnh kỳ:  

Hiện nay phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm 

về công tác kiểm tra công tác XHTD nội bộ DN. Công tác này hiện 

ñang gặp khó khăn với 2 lý do: 

-Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chưa có những 

hướng dẫn cụ thể về kiểm tra, giám sát công tác này từ hội sở chính 

là Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam.  

- Agribank Gia Lai chưa có công cụ ñể kiểm tra công tác xếp 

hạng từng doanh nghiệp ñược xếp hạng.  

2.4. ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN 

DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN VI ỆT NAM-CHI 

NHÁNH T ỈNH GIA LAI.  

Luận văn có một số ñánh giá công tác XHTD nội bộ doanh 

nghiệp tại Agribank Gia Lai như sau: 

2.4.1. Đánh giá về số lượng doanh nghiệp ñược xếp hạng  

Số lượng doanh nghiệp ñược chấm ñiểm, xếp hạng tại các kỳ 

xếp hạng tại Agribank Gia Lai không ñảm bảo ñược số lượng.  

Tuy nhiên, có hai kỳ xếp hạng gần nhất là kỳ 30.11.2011 và 

31.03.2012, số lượng doanh nghiệp ñược xếp hạng ñầy ñủ, ñúng quy 

trình XHTD nội bộ doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và 

PTNT Việt Nam..  

2.4.2 Đánh giá tần suất xếp hạng tín dụng nội bộ doanh 

nghiệp tại Agribank Gia Lai 
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Số liệu các lần xếp hạng chứng minh cho thấy, hầu hết số lần 

xếp hạng các doanh nghiệp chỉ ñược thực hiện 4 lần trong 1 năm vào 

các ngày cuối mỗi quý chứ chưa có những lần xếp hạng khi doanh 

nghiệp phát sinh vay vốn hay doanh nghiệp có sự thay ñổi lớn thông 

tin. Như vậy, Agribank Gia Lai ñã chưa thực hiện ñủ yêu cầu của 

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về tần suất xếp hạng. 

2.4.3 Đánh giá khả năng ño lường rủi ro doanh nghiệp 

của công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp 

Ở phần này, luận văn dưa ra những kết luận như sau: 

- Những doanh nghiệp xếp hạng AAA, AA, A, BBB ,BB, B 

tại Agribank Gia Lai trong thời gian ngắn chuyển sang nợ xấu rất ít. 

-  Riêng số liệu nợ xấu có sự mâu thuẫn giữa số liệu ñịnh 

lượng và số liệu lấy từ kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp ( số liệu 

nợ xấu của doanh nghiệp theo  ñịnh lượng luôn có xu hướng giảm 

dần trong khi số liệu nợ xấu XHTD nội bộ luôn có xu hướng gia 

tăng). Lý do: kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp từ kỳ xếp hạng 

31.03.2011 ñến kỳ xếp hạng 30.09.2011 là không chính xác, không 

phản ảnh hết toàn bộ nợ xấu của Agribank tại các kỳ xếp loại này. 

Chỉ bắt ñầu kỳ xếp hạng 30.11.2011, 31.03.2012, thì kết quả xếp 

hạng mới thể hiện số liệu nợ xấu ñúng.  

Từ những nhận xét trên, luận văn ñánh giá rằng: khả năng ño 

lường rủi ro tại Agribank Gia Lai thông qua công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp từ kỳ xếp hạng 31.03.2011 ñến kỳ xếp hạng 

30.09.2011chưa ñáp ứng ñược nhu cầu ño lường rủi ro mà mục tiêu 

công tác này ñề ra. Tuy nhiên, khả năng ño lường rủi ro qua công tác 

xếp hạng ñã ñược nâng cao kể từ kỳ xếp hạng 30.11.2011, 

31.03.2012. 
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2.4.4 Đánh giá chung công tác XHTD nội bộ doanh 

nghiệp tại Agribank  Gia Lai 

a) Những mặt ñạt ñược 

- Về công tác triển khai thực hiện:  

  + Agribank Gia Lai ñã ñược thực hiện một cách nghiêm 

túc, ñúng thành phần, ñúng thời gian quy ñịnh của Ngân hàng nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam.  

  + Phân công cụ thể các công việc liên quan về công tác 

XHTD nội bộ doanh nghiệp ñến từng các phòng và từng cán bộ trực 

tiếp làm công tác xếp hạng.  

  + Sự phân công công việc cho các phòng ban và cán bộ tín 

dụng như vậy là hợp lý 

Tuy nhiên trong việc triển khai thực hiện, Agribank Gia Lai 

cần phải hoàn thiện thêm một số giải pháp ñể công tác này ñạt kết 

quả tốt hơn. Những giải pháp hoàn thiện này sẽ ñược luận văn trình 

bày ở chương 3  

- Về số lượng doanh nghiệp ñược xếp hạng: Kể từ kỳ xếp 

hạng 30.11.2012, số lượng doanh nghiệp thuộc diện xếp hạng ñã 

ñược Agribank Gia Lai thực hiện chấm ñiểm, xếp hạng, phân loại nợ 

ñầy ñủ 

- Sử dụng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp:  

  + Agribank Gia Lai ñã sử dụng tốt kết quả xếp hạng vào 

việc cảnh báo, ño lường rủi ro và các chính sách khách hàng như: 

chính sách cấp tín dụng, chính sách tài sản bảo ñảm. 

  + Đã sử dụng kết quả XHTD nội bộ vào công tác trích lập 

DPRR ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh 

Tuy nhiên, Agribank Gia Lai ñã chưa sử dụng hết những 

hiệu quả của kết quả xếp hạng. Vì vậy, cũng như công tác triển khai 
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thực hiện, ñối với công tác sử dụng kết quả xếp hạng, Agribank Gia 

Lai cũng cần có một số giải pháp bổ sung nhằm hoàn thiện công tác 

này ñược tốt hơn.     

- Về công tác kiểm tra, kiểm soát công tác XHTD nội bộ:   

Công tác kiểm tra ñã ñược Agribank Gia Lai thực hiện ñúng 

qui ñịnh với sự giúp ñỡ về số liệu của trung tâm phòng ngừa và xử lý 

rủi ro Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Tuy nhiên, công 

tác kiểm tra cũng cần phải hoàn thiện thêm ñể nhằm nâng cao chất 

lượng công tác xếp hạng doanh nghiệp.   

b) Những mặt chưa ñạt ñược 

Luận văn ñưa ra một số mặt chưa ñạt ñược của công tác 

XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai như sau: 
- Công tác thu thập thông tin:  

Công tác thu thập thông tin doanh nghiệp của Agribank Gia 

Lai luôn không kịp thời và chính xác ñặc biệt là các chi nhánh loại 3 

và phòng giao dịch trực thuộc. Hầu như các chi nhánh loại 3 và 

phòng giao dịch trực thuộc này trước khi xếp hạng ñã không thu thập 

thông tin hoặc có thu thập thông tin nhưng không kiểm tra chất 

lượng của thông tin ñã thu thập ñược chẳng hạn như thông tin về 

triển vọng của ngành nghề doanh nghiệp ñang kinh doanh, những 

thay ñổi nhân sự hay ngành nghề sản xuất của doanh nghiệp, trình ñộ 

của người quản lý…   

-Tần suất XHTD nội bộ doanh nghiệp:  

  + Agribank Gia Lai ñã không chủ ñộng trong việc xếp hạng 

lại khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vay vốn hoặc doanh nghiệp 

có thay ñổi lớn về thông tin. 
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  + Số lần xếp hạng giữa hai kỳ tại Agribank Gia Lai rất ít, 

Agribank Gia Lai hầu như chỉ xếp hạng ñịnh kỳ 4 lần trong năm theo 

quy ñịnh.  

- Chất lượng của kết quả XHTD nội bộ:  

Qua phân tích số liệu ở phần trên, rõ ràng chất lượng của kết 

quả XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai chưa cao. Kết 

quả xếp hạng luôn có sự thay ñổi thất thường giữa các hạng với nhau 

trong các kỳ xếp hạng. Agribank Gia Lai cần phải nâng cao chất 

lượng kết quả xếp hạng này ñể sử dụng kết quả xếp hạng ñược tốt.    

c) Nguyên nhân 

Có nhiều nguyên nhân ñể dẫn ñến những việc chưa làm ñược 

của công tác XHTD nội bộ tại Agribank Gia Lai. Tuy nhiên, qua 

nghiên cứu luận văn ñúc kết có ba nguyên nhân cơ bản sau:    

- Nhận thức về công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp của cán 

bộ làm công tác xếp hạng chưa thật chính xác.  

- Công tác thu thập, phân tích thông tin, công tác kiểm tra, 

giám sát, chọn lọc, ñối chiếu  thông tin của Agribank Gia Lai chưa 

tốt.  

- Một số chi nhánh loại 3, phòng giao dịch trực thuộc vì áp 

lực kết quả tài chính, ñã không khách quan trong xếp hạng, phân loại 

nợ. Kết quả xếp hạng vì vậy ñã không chính xác do ảnh hưởng bởi 

yếu tố chủ quan của cán bộ làm công tác xếp hạng. 

Kết luận Chương 2 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN 

DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG 
NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN   

VI ỆT NAM- CHI NHÁNH T ỈNH GIA LAI 
3.1 MỤC TIÊU HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN 

DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHI ỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN VI ỆT NAM- CHI 

NHÁNH T ỈNH GIA LAI  

Luận văn ñưa ra mục tiêu hoàn thiện công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai như sau: 

Thứ nhất: Việc hoàn thiện này phải giúp cho cán bộ làm 

công tác xếp hạng tín dụng tại Agribank Gia Lai hiểu rõ hơn về mục 

tiêu, bản chất của công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp 

Thứ hai: Việc hoàn thiện cần phải tiến ñến mục tiêu nâng 

cao sự chính xác kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp Agribank Gia 

Lai.   

Thứ ba: Việc hoàn thiện cần phải tiến ñến mục tiêu nâng cao 

chất lượng toàn bộ quá trình công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại 

Agribank Gia Lai.  

Thứ tư: Việc hoàn thiện sẽ làm cho công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp hỗ trợ Agribank Gia Lai một cách tốt nhất trong việc ra 

quyết ñịnh tín dụng doanh nghiệp, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 

doanh nghiệp, chính sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp tại chi 

nhánh.  

Quá trình hoàn thiện công tác XHTD nội bộ bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

- Hoàn thiện về công tác tổ chức thực hiện. 
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- Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp. 

-Hoàn thiện cơ chế kiểm soát về quy trình, kết quả XHTD 

nội bộ doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện về việc sử dụng kết quả XHTD nội bộ doanh 

nghiệp. 

- Một số giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện nguồn nhân lực. 

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN 

DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN VI ỆT NAM- CHI 

NHÁNH T ỈNH GIA LAI 

 Trên cơ sở các mặt chưa ñược ñã ñược nhận xét ở chương 2, 

luận văn ñưa ra 4 nhóm giải pháp ñể hoàn thiện công tác XHTD nội 

bộ doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai như sau: 

3.2.1 Hoàn thiện công tác triển khai thực hiện tại 

Agribank Gia Lai.  

Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau: 

- Quán triệt nhận thức về công tác XHTD nội bộ doanh 

nghiệp 

- Hoàn thiện việc chuyên môn hóa các bước trong quy trình 

xếp hạng ñồng thời nâng cao trình ñộ ñội ngũ làm công tác xếp hạng  

- Thành lập diễn ñàn ñể học hỏi kinh nghiệm 

3.2.2 Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh 

nghiệp tại Agribank Gia Lai.   

Nhóm giải pháp này bao gồm 4 giải pháp như sau:      

- Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, công tác 

giám sát thông tin ñể phân tích   

- Tăng tần suất xếp hạng  
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 - Quy ñịnh sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp xếp hạng 

phải ñược kiểm toán       

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học 

3.2.3 Hoàn thiện việc kiểm soát công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai  

Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:  

- Ra quy chế chịu trách nhiệm về công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp ñối với các bộ phận và cán bộ làm công tác xếp hạng.  

- Hằng năm, Agribank Gia Lai nên tổ chức tập huấn cho cán 

bộ kiểm tra, kiểm soát về công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp. Giúp 

họ thường xuyên cập nhật những kiến thức mới ñồng thời nắm vững 

kiến thức, nội dung, quy trình của công tác này.  

- Hằng năm, phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ phải có những 

tổng kết về những sai sót, những hạn chế của công tác xếp hạng 

trong quá trình ñi kiểm tra, kiểm soát nhằm giúp Agribank Gia Lai 

có những biện pháp xử lý kịp thời.  

3.2.4 Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại 

Agribank Gia Lai 

Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau: 

- Thứ nhất: Agribank Gia Lai cần áp dụng những mức lãi 

suất linh hoạt ứng với từng nhóm xếp hạng dựa trên kết quả XHTD 

nội bộ doanh nghiệp 

- Thứ hai: Agribank Gia Lai nên áp dụng chính sách về tài 

sản bảo ñảm thông thoáng hơn ñối với những nhóm khách hàng ñược 

xếp loại tốt, là khách hàng tiềm năng.  

-Thứ ba: Agribank Gia Lai cần mạnh dạn áp dụng chính sách 

giảm phí  hoặc miễn phí giải ngân tín dụng, phí trả nợ trước hạn, phí 
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chuyển tiền, cho những doanh nghiệp xếp hạng tốt, những doanh 

nghiệp xếp hạng AAA, AA, A.  

3.2.5 Giải pháp bổ tr ợ 

Luận văn cũng ñưa ra nhóm giải pháp bổ trợ sau: 

- Làm việc với trung tâm ñào tạo cán bộ của Ngân hàng nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam ñể tập huấn ñịnh kỳ cho cán bộ tại chi nhánh.  

- Thường xuyên mời các chuyên gia ngân hàng có uy tín, 

những giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực tài chính -ngân hàng ñến 

Agribank Gia Lai ñể nói chuyện chuyên ñề tài chính ngân hàng. 

 - Đẩy mạnh công tác tự ñào tạo và ñào tạo lại cho chính cán 

bộ tại Chi nhánh.  

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân viên mới có trình 

ñộ, có năng lực ñáp ứng ñược công tác ngân hàng.  

- Áp dụng mức lương, thưởng, những mức ñãi ngộ xứng 

ñáng cho những cán bộ làm tốt.  

3.3 MỘT SỐ KI ẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

tri ển nông thôn Việt Nam 

Qua thực tế triển khai và thực hiện công tác XHTD nội bộ 

doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai luận văn kiến nghị với Ngân hàng 

Nông nghiệp và PTNT Việt Nam như sau:  

 - Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp 

- Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam ñể cung cấp, trao ñổi dữ liệu doanh 

nghiệp ñược chính xác 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.  

Luận văn có một số kiến nghị ñối với Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam như sau: 
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Thứ nhất: NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý theo thông 

lệ quốc tế, bắt buộc các NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh 

nghiệp theo một khung chuẩn chung.  

Thứ hai: Cần nâng cao chất lượng nguồn thông tin từ trung 

tâm phòng ngừa rủi ro CIC của NHNN. 

Kết luận Chương 3 

           

KẾT LU ẬN 

Qua một thời gian nỗ lực hết sức nghiêm túc ñể nghiên cứu 

vấn ñề công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp, luận văn ñã 

ñạt ñược một số nghiên cứu sau: 

Thứ nhất: Tổng hợp, phân tích một số vấn ñề lý luận về tín 

dụng doanh nghiệp, XHTD nội bộ và công tác XHTD nội bộ doanh 

nghiệp. Lý văn ñã nghiên cứu và ñưa ra bản chất, vai trò của XHTD 

nội bộ doanh nghiệp tại NHTM. Đồng thời luận văn cũng ñã ñưa ra 

những tiêu chí ñể ñánh giá công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp 

Thứ hai: Luận văn ñã phân tích thực trạng công tác XHTD 

nội bộ của Agribank Gia Lai thông qua việc phân tích, ñánh giá công 

tác triển khai tổ chức thực hiện, công tác thu thập, phân tích thông tin 

doanh nghiệp xếp hạng, công tác chấm ñiểm, xếp hạng tín dụng 

doanh nghiệp và phân loại nợ, sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng nội 

bộ doanh nghiệp. Đồng thời luận văn cũng ñã ñánh giá công tác 

XHTD nội bộ tại Agribank Gia Lai qua các tiêu chí: Số lượng doanh 

nghiệp ñược xếp hạng, tần suất xếp hạng tín dụng nội bộ doanh 

nghiệp và khả năng ño lường rủi ro doanh nghiệp của công tác xếp 

hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp   

Thứ ba: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị ñể hoàn thiện 

công tác XHTD nội bộ tại Agribank Gia Lai. Trong ñó, phần giải 
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pháp thuộc phạm vi triển khai của Agribank Gia Lai. Phần kiến nghị 

thì thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt 

Nam và Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tại phần giải pháp, luận văn 

ñưa ra 4 nhóm giải pháp là: Hoàn thiện công tác triển khai thực hiện, 

Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp, Hoàn 

thiện việc kiểm soát công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp và Hoàn 

thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank Gia Lai. 

          


