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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thực tiễn hoạt ñộng của các NHTM Việt Nam trong những 

năm qua cho thấy tình trạng khó khăn về tài chính của một ngân 

hàng thường phát sinh từ những khoản cấp tín dụng khó ñòi, ñiển 

hình như: Hàng loạt Tổng Công ty, Tập Đoàn kinh tế lớn tại Vi ệt 

Nam vỡ nợ, chuyển thành nợ xấu, có khả năng mất vốn trong năm 

2011 và 2012 là rất cao. 

Việc ñặt một số NHTMCP vào tình trạng giám sát ñặc biệt, 

sau ñó Chính phủ ra quyết ñịnh tiến hành sáp nhập ñể tránh khả năng 

ñỗ vỡ, tác ñộng xấu ñến nền tài chính của Quốc gia. Trong nhiều 

nhân tố tác ñộng ñến sự ñỗ vỡ Ngân hàng thì rủi ro trong hoạt ñộng 

tín dụng chiếm gần 80%. 

Chính vì vậy, tín dụng luôn ñược ñánh giá là một trong các 

loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp và có ñộ rủi ro cao, và vấn ñề hạn 

chế rủi ro tín dụng luôn ñược các NHTM quan tâm hàng ñặc biệt, 

nhất là hiện nay khi Việt Nam ñang trong giai ñoạn ñầu của quá trình 

hội nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Với mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình một NHTM ñạt 

tiêu chuẩn quốc tế, hiện ñại và vững mạnh, Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam nói chung và Chi nhánh Gia Lai nói riêng trong 

quá trình chuyển ñổi của mình luôn quan tâm và công tác hạn chế 

các loại rủi ro, trong ñó ñặc biệt là rủi ro tín dụng lên ưu tiên hàng 

ñầu. 

Tỷ lệ nợ xấu từ năm 2009 ñến năm 2011 có dấu hiệu tăng, 

rủi ro tiềm ẩn trong hoạt ñộng tín dụng có dấu hiệu ngày càng tăng. 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Gia Lai ñã áp dụng 

nhiều biện pháp ñể hạn chế RRTD, tuy nhiên kết quả chưa ñạt theo 
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mục tiêu ñề ra. Đó cũng là lý do tác giả chọn ñề tài “Hạn chế rủi ro 

tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Gia Lai”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các vấn ñề liên quan ñến hạn 

chế rủi ro tín dụng của NHTM. 

- Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và hoạt ñộng hạn chế 

rủi ro tín dụng ñang triển khai tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - 

Chi nhánh Gia Lai trong thời gian qua.  

- Đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 

trong thời gian ñến. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Gia Lai và những vấn ñề 

lý luận có liên quan. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung: Đề tài tiếp cận vấn ñề rủi ro tín dụng dưới 

góc ñộ hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - 

Chi nhánh Gia Lai. 

+ Về thời gian: Đề tài giới hạn các phân tích về thực trạng 

hạn chế RRTD tại Chi nhánh Gia Lai từ năm 2009 – 2011.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Phương pháp duy vật biện chứng; 

phương pháp duy vật lịch sử. 

- Phương pháp: Tổng hợp, phân tích, phương pháp so sánh 

phối hợp với phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống. 

- Phương pháp cụ thể: Phương pháp thống kê, diễn giải, quy 

nạp. 

- Sử dụng phương pháp chuyên gia. 
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- Tham khảo thêm các thông tin từ sách, báo, tạp chí ngân 

hàng, những bài phân tích về rủi ro tín dụng của các nhà nghiên cứu 

kinh tế. 

5. Bố cục ñề tài 

Để giải quyết các vấn ñề trên, luận văn ñược thiết kế làm 3 

chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng của 

NHTM. 

- Chương 2: Thực trạng về hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai. 

- Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai. 

6. Tổng quan tài liệu 

Trong quá trình nghiên cứu tác giả ñã vận dụng lý thuyết về 

rủi ro tín dụng và tham khảo các ñề tài ñã ñược công bố có nội dung 

và phương pháp nghiên cứu tương tự ñể cũng cố thêm về cơ sở lý 

luận và tính thực tiễn trong quá trình phân tích, ñánh giá, ñưa ra các 

giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. 

Nguyễn Thùy Dung (2010), Thực trạng hạn chế rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – Chi 

nhánh Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh 

tế Quốc dân Hà Nội. 

Trước tiên tác giả ñã hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về rủi 

ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Tác giả ñã nêu ñược những 

khái niệm về rủi ro tín dụng, khái niệm về hạn chế rủi ro tín dụng; 

những chỉ tiêu ñánh giá hạn chế RRTD của Ngân hàng Thương mại. 

Phân tích những kết quả ñạt ñược và những nguyên nhân của 

hạn chế. Đề tài ñã ñưa ra các giải pháp cơ bản sau: 
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- Xây dựng hoàn thiện chính sách tín dụng; thực hiện tốt quy 

trình tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng. 

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ; nâng cao năng 

lực cán bộ tín dụng. 

 - Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước: Hoàn thiện hệ thống 

cung cấp thông tin khách hàng; Tiến hành cổ phần hóa các NHTM 

Nhà nước. 

Hạn chế của ñề tài: 

- Tác giả ñi sâu vào quy trình tín dụng và phân tích rủi ro tín 

dụng chủ yếu tại khâu khởi tạo hồ sơ, kiểm tra, ñề xuất và xử lý nợ. 

Chưa ñánh giá chi tiết các nguyên nhân khác tác ñộng ñến rủi ro tín 

dụng như: Đạo ñức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng, chất lượng 

chuyên môn của Cán bộ tín dụng, sự mất cân ñối trong cung cấp 

thông tin của khách hàng vay. 

- Chưa ñưa ra những giải pháp cụ thể về hạn chế rủi ro tín 

dụng gắn với ñặc ñiểm và nguyên nhân mà tác giả ñã phân tích ở 

chương 1, phần cơ sở lý luận. 

- Những kiến nghị với NHNN về cổ phần hóa Ngân hàng 

TMCP nhà nước không liên quan ñến việc hạn chế rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng mà tác giả nghiên cứu. 

Nguyễn Toàn Trung (2010) Phân tích rủi ro tín dụng tại 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng.  

Tác giả ñã hệ thống lại các vấn ñề lý luận về rủi ro tín dụng 

Ngân hàng Thương mại: Khái niệm về rủi ro tín dụng; quan niệm về 

rủi ro tín dụng của NHTM; nguyên nhân, hậu quả và các yếu tố ảnh 

hưởng ñến rủi ro tín dụng. Đề tài ñã ñưa ra hai chỉ tiêu ñể ñánh giá 

rủi ro tín dụng là nợ quá hạn và tỷ lệ xóa nợ ròng. 
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Đề tài ñã sử dụng số liệu báo cáo tổng kết của Chi nhánh 

Nho&PTNT tỉnh Quảng Nam (2006-2008) ñể phân tích rủi ro tín 

dụng. Tác giả tập trung phân tích nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu theo thành 

phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn ñến nợ xấu. 

Tác giả ñưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng như sau: 

- Hoàn thiện công tác ñánh giá rủi ro của khách hàng vay 

vốn như tính pháp lý khách hàng, uy tín, năng lực hoạt ñộng, phân 

tích tài chính khách hàng. 

- Hoàn thiện công tác ñánh giá phương án, dự án ñầu tư của 

khách hàng và nguồn trả nợ của khách hàng. 

- Hoàn thiện công tác ñánh giá nguồn rủi ro do nhân viên. 

- Tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tín dụng, tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

Hạn chế của ñề tài:  

- Chưa tìm hiểu và phân tích ñược biểu hiện, ñặc ñiểm của 

rủi ro tín dụng nói chung của NHTM. Các chỉ tiêu phân tích chưa 

nêu rõ ñược yếu tố nào tác ñộng ñến rủi ro tín dụng. Đề tài ñề cập 

chủ yếu là các nhân tố khách quan.  

- Đề tài dừng lại ở góc ñộ phân tích chỉ tiêu nợ xấu, chưa 

tách tỷ trọng nợ xấu theo nhóm và ngành, qua ñó cho thấy một số 

ngành thường xuyên có rủi ro ñặc thù ngành ñể xây dựng giải pháp 

hạn chế rủi ro phù hợp. 

Nguyễn Thanh Hòa (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro cho 

vay ñối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị 

kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. 

Đề tài trình bày các lý luận về hoạt ñộng tín dụng và rủi ro 

cho vay ñối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM, trong ñó tập 
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trung làm rõ khái niệm, ñặc ñiểm, vai trò và các phương thức cho 

vay, cũng như nguyên nhân dẫn ñến RRTD ñối với khách hàng 

doanh nghiệp. 

Phân tích, ñánh giá từ khái quát ñến cụ thể tình hình cho vay, 

thực trạng rủi ro cho vay và những nguyên nhân dẫn ñến rủi ro cho 

vay ñối với khách hàng doanh nghiêp tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng. Trên cơ sở ñó, tác giả ñề 

xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro này tại chi nhánh ngân hàng. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền (2011), Quản trị rủi ro tín dụng 

doanh nghiệp theo mức ñộ rủi ro khách hàng – kinh nghiệm quốc tế, 

Tạp chí ngân hàng, (7), tr.60-67.  

Tác giả cho rằng quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp 

theo mức ñộ rủi ro khách hàng là cách thức ñảm bảo cho ngân hàng 

duy trì chất lượng hoạt ñộng tín dụng của mình. Để làm tốt công việc 

này, ngân hàng cần tập trung xây dựng hệ thống xếp hạng chấm ñiểm 

khách hàng và ước tính tổn thất RRTD. Đồng thời, việc xây dựng 

danh mục theo kế hoạch cũng là phương thức giúp ngân hàng quản 

lý ñược danh mục tín dụng của mình. Đối với các ngân hàng mà ñối 

tượng phục vụ chủ yếu là doanh nghiệp thì vấn ñề này càng trở nên 

cấp thiết bởi ñặc trưng kinh doanh của ñối tượng này sẽ ảnh hưởng 

rất lớn ñến quyết ñịnh cấp tín dụng của NH. 

Nguyễn Thị Mai  (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro trong 

hoạt ñộng tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh VPBank 

Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học 

Đà Nẵng. 

Đề tài trình bày các lý luận về hoạt ñộng tín dụng của 

NHTM, hệ thống lại các khái niệm, các tiêu chí ñánh giá và cách 

thức nhận dạng rủi ro tín dụng. 
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Phân tích, ñánh giá từ khái quát ñến cụ thể tình hình cấp tín 

dụng, ñến thực trạng nợ xấu và những nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín 

dụng tại VPBank Chi nhánh Đà Nẵng. Trên cơ sở ñó, tác giả ñề xuất 

các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro này tại chi nhánh ngân hàng. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 

NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1.  RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 

NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1.1. Tín dụng ngân hàng 

a. Khái niệm tín dụng Ngân hàng 

Theo quan ñiểm truyền thống, tín dụng là một quan hệ giao 

dịch giữa hai chủ thể trong ñó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản 

cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất ñịnh, ñồng thời bên 

nhận tiền cam kết hoàn trả cả gốc và lãi theo các  ñiều kiện ñã thoả 

thuận trong hợp ñồng ñã ký kết.   

Căn cứ theo Điều 4 của Luật TCTD (2010) “Cấp tín dụng”  

là việc thỏa thuận ñể tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc 

cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn 

trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh 

toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

b. Phân loại Tín dụng ngân hàng 

- Căn cứ vào thời hạn tín dụng: có thể chia TD 3 loại: 

+ Tín dụng ngắn hạn: Là tín dụng có thời hạn ñến 1 năm, 

nhỏ hơn 12 tháng. 

+ Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ trên 1 

ñến 5 năm, nhưng không quá 60 tháng. 

+ Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, 

từ  60 tháng trở lên.  

- Căn cứ vào ñối tượng tín dụng: chia thành 2 loại: 

+ Tín dụng vốn lưu ñộng. 

+ Tín dụng vốn cố ñịnh. 
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- Căn cứ vào mục ñích sử dụng vốn có 2 loại:  Tín dụng ñầu 

tư sản xuất và lưu thông hàng hoá và tín dụng tiêu dùng 

- Căn cứ mức ñộ ñảm bảo: Tín dụng có ñảm bảo và Tín dụng 

không có ñảm bảo. 

- Căn cứ vào loại tiền: Tín dụng bằng ñồng nội tệ (VNĐ) và 

Tín dụng bằng ngoại tệ. 

- Căn cứ theo khách hàng: Tín dụng cho doanh nghiệp và 

Tín dụng cho khách hàng cá nhân, hộ sản xuất. 

c. Vai trò của tín dụng ngân hàng 

- Vai trò ñối với sự phát triển của nền kinh tế: 

- Vai trò của tín dụng ñối với hoạt ñộng của NHTM:  

1.1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại 

a. Khái niệm: 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. Phân loại rủi ro tín dụng 

- Rủi ro giao dịch gồm có:  

+ Rủi ro lựa chọn. 

+ Rủi ro bảo ñảm. 

+ Rủi ro nghiệp vụ. 

- Rủi ro danh mục gồm: Rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. 

1.1.3. Đặc ñiểm rủi ro tín dụng của NHTM   

a. Rủi ro tín dụng có tính chất ña dạng và phức tạp 

b. Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 

1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng  

a. Tác ñộng ñối với hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM 

- Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng 
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- Rủi ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán của Ngân 

hàng. 

- Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của ngân hàng. 

- Rủi ro tín dụng là nguy cơ dẫn ñến phá sản ngân hàng. 

b. Đối với nền kinh tế 

Hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng liên quan ñến rất nhiều 

thành phần kinh tế từ cá nhân, hộ gia ñình, các tổ chức kinh tế cho 

tới các tổ chức tín dụng khác. Khi NHTM gặp phải rủi ro tín dụng 

hay bị phá sản thì ảnh hưởng rất lớn ñến toàn bộ nền kinh tế.  

1.2.  HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RRTD CỦA NHTM  

1.2.1. Nội dung hoạt ñộng hạn chế RRTD của NHTM 

Hạn chế rủi ro tín dụng là tổ hợp các biện pháp ngân hàng áp 

dụng nhằm giảm thiểu ñến mức thấp nhất rủi ro tín dụng trong hoạt 

ñộng cấp tín dụng của ngân hàng.       

- Hạn chế khả năng xảy ra RRTD. 

- Hạn chế tổn thất nếu xảy ra RRTD. 

1.2.2. Các tiêu chí phản ánh RRTD của NHTM 

a. Mức tăng, giảm dư nợ và tỷ lệ nợ từ nhóm 2 ñến nhóm 5. 

b. Mức tăng, giảm dư nợ và tỷ lệ nợ xấu   

c. Mức tăng, giảm xóa nợ ròng và tỷ lệ xóa nợ ròng  

d. Mức tăng, giảm và tỷ lệ trích lập dự phòng. 

e. Mức tăng, giảm và tỷ lệ lãi treo so với tổng dư nợ  

1.3.  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 

1.3.1. Nhân tố bên ngoài ngân hàng 

1.3.2. Nhân tố bên trong ngân hàng 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Tóm lại hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng chịu sự tác 

ñộng từ nhiều phía, không chỉ bản thân ngân hàng mà còn từ phía 

khách hàng và môi trường hoạt ñộng của khách hàng ñặc biệt là môi 

trường kinh tế và pháp luật. Tuy nhiên ñể hạn chế rủi ro tín dụng 

ñược hiệu quả, bản thân ngân hàng phải ñóng vai trò trung tâm, ñưa 

ra các biện pháp, các chỉ tiêu cụ thể về rủi ro, tiến hành xây dựng hệ 

thống chính sách và các ứng phó thích hợp ñể ñảm bảo hoạt ñộng 

vừa hiệu quả vừa an toàn, các yếu tố thuộc về khách hàng hay môi 

trường chỉ ñóng vai trò hỗ trợ cho ngân hàng trong hạn chế rủi ro nói 

chung và rủi ro tín dụng nói riêng. 

Ngân hàng cần có hệ thống giải pháp hay các biện pháp, hoạt 

ñộng cụ thể trong quá trình thẩm ñịnh, phê duyệt, giải ngân và kiểm 

tra sử dụng vốn vay một ñảm bảo ñúng pháp lý, quy trình và chặt chẽ. 

Trường hợp có xảy ra RRTD thì tổn thất hay khả năng mất vốn là 

thấp và bảo toàn vốn cho hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng. Qua 

ñó có những căn cứ ñể tiếp tục ñánh giá thực trạng RRTD tại BIDV - 

Gia Lai.  

Trong chương này Tác giả tập trung nghiên cứu và hệ thống 

lại cơ sở lý luận về RRTD của NHTM, các khái niệm và tiêu chí 

ñánh giá RRTD, cách thức tính toán các chỉ tiêu ñánh giá RRTD. Hệ 

thống lại các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác hạn chế RRTD.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN 

HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN - CHI NHÁNH GIA LAI 

2.1. KHÁI QUÁT V Ề NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN CHI NHÁNH GIA LAI 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Tên tiếng Việt:  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

-Tên tiếng Anh: Joint stock commercial bank for 

Investment and Development of Viet Nam. 

- Tên viết tắt  : VIETINDEBANK     

- Tên gọi tắt   : BIDV  

- Trụ sở chính  : Số 35, Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội.  

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ñược thành lập từ 

năm 1957, là một trong bốn Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn 

nhất ở Việt Nam, là Doanh nghiệp Nhà nước ñược xếp hạng ñặc biệt. 

Hoạt ñộng truyền thống của BIDV là tài trợ trong lĩnh vực ñầu tư 

phát triển với một hệ thống ña dạng các nghiệp vụ ngân hàng và phi 

ngân hàng, kinh doanh tiền tệ, tín dụng… phục vụ các khách hàng 

thuộc mọi thành phần kinh tế.  

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

Tiền thân của BIDV Gia Lai là Chi nhánh Ngân hàng kiến 

thiết tỉnh Gia Lai – Kon Tum ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 

580/TCVB ngày 15 tháng 11 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  
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2.1.3. Mô hình tổ chức tại Ngân hàng Đầu tư và Phát 

tri ển – Chi nhánh Gia Lai   

* Mô hình tổ chức như sau: 

- Ban giám ñốc gồm: 01 Giám ñốc và 04 Phó Giám ñốc. 

+ Giám ñốc Chi nhánh: Phụ trách chung, là Chủ tịch HĐTD 

cơ sở, Chủ tịch Hội ñồng thi ñua khen thưởng. 

+ 01 Phó Giám ñốc Phụ trách bộ phận Quan hệ khách hàng 

(phụ trách ñề xuất tín dụng, bảo lãnh…). 

+ 01 Phó Giám ñốc Phụ trách bộ phận Quản lý rủi ro (Kiểm 

soát quy trình và chính sách cấp tín dụng, bảo lãnh; kiểm soát nợ xấu, 

xử lý nợ xấu toàn Chi nhánh). 

+ 01 Phó Giám ñốc Phụ trách tác nghiệp (giải ngân, kiểm 

soát các chứng từ và ñiều kiện giải ngân). 

+ 01 Phó Giám ñốc phụ trách khối dịch vụ và tài chính, văn 

phòng.   

- Các phòng Quan hệ khách hàng, Phòng giao dịch. 

- Các phòng tác nghiệp: Quản lý rủi ro, Quản trị tín dụng, 

dịch vụ khách hàng, Phòng Dịch vụ - Kho quỹ. 

- Các phòng chức năng: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế 

hoạch – Nguồn vốn, Phòng Tổ chức – Nhân sự, Văn phòng. 

2.1.4. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu của BIDV - 

Gia Lai 

a. Hoạt ñộng huy ñộng vốn 

b. Hoạt ñộng cho vay 

c. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

Nhìn chung hoạt ñộng kinh doanh của BIDV- Gia Lai khá 

hiệu quả, lợi nhuận tăng ñều qua các năm. Thu nhập từ hoạt ñộng tín 

dụng chiếm tỷ trọng cao, trong ñó thu nhập từ huy ñộng vốn chiếm 
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tới 70% trong tổng lợi nhuận từ tín dụng mang lại. Thu nhập từ hoạt 

ñộng dịch vụ chiếm 30% trên tổng thu nhập. 

2.2.  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN 

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN  

VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 

2.2.1. Tổng quan hoạt ñộng tín dụng tại BIDV - Gia Lai  

Nhìn chung mức dư nợ tín dụng của chi nhánh trong thời 

gian qua tăng trưởng ổn ñịnh, nằm trong giới hạn ñịnh hướng, kế 

hoạch kinh doanh do Ngân hàng Trung ương giao. 

Bảng 2.1: Cơ cấu tín dụng theo thời gian 

ĐVT: Tỷ ñồng 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 STT Cho vay 

Giá tr ị Giá tr ị Giá tr ị 

A Cho vay 4,330 5,022 5,923 

1 Ngắn hạn 2,152 2,479 3,240 

2 Trung hạn 720 685 695 

3 Dài hạn 1,458 1,858 1,988 

B Bảo lãnh 227 250 187 

C Chiết khấu GTCG 68 75 60 

 Tổng cộng 4,625 5,347 6,170 

(Nguồn: BCTK 3 năm 2009-2011 của BIDV Gia Lai) 

Qua số liệu trên cho thấy, tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao hơn 

trung và dài hạn từ 2-6%. Do ñặc thù của tỉnh Gia Lai là khách hàng 

vay doanh nghiệp chủ yếu ñầu tư dự án cây công nghiệp dài ngày (cà 

phê, cao su, tiêu và Thủy Điện), Tuy nhiên, các khoản vay trên ñã 

ñến chu kỳ trả nợ nên vốn trung, dài hạn giảm, các doanh nghiệp tập 
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trung vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu ñộng là chính (tiền lương, nhân 

công, vật tư phân bón, công cụ lao ñộng…). 

Trong 3 năm 2009 ñến năm 2011 dư nợ tín dụng tăng trung 

bình 16,96% năm; Năm 2010 tăng 15,98% so với năm 2009 và năm 

2011 tăng 17,94% so với năm 2010. Trong ñó tỷ lệ cho vay ngắn hạn 

tăng từ 15,20% trong năm 2010 và ñạt 52,51% trong năm 2011. 

2.2.2. Các biện pháp hạn chế RRTD tại BIDV - Gia Lai 

a. Về cơ cấu tổ chức quản trị tín dụng 

b. Về quy trình cấp tín dụng, bảo lãnh 

c. Triển khai áp dụng và tuân thủ chính sách khách hàng, 

chính sách ñảm bảo tiền vay và Quy ñịnh xếp hạng tín dụng nội bộ 

của BIDV 

- Phân loại nhóm khách hàng: 

- Xếp hạng TDNB ñối với khách hàng: 

- Áp dụng các chính sách của BIDV cho khách hàng 

doanh nghiệp: 

+ Chính sách tiếp thị. 

+ Chính sách về cấp tín dụng. 

+ Chính sách về bảo ñảm tiền vay. 

+ Chính sách về lãi suất cho vay. 

+ Chính sách theo nhóm khách hàng. 

- Chính sách ñối với cho vay bán lẻ: Áp dụng ñối với khách 

hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh. 

- Công tác thẩm ñịnh phương án, dự án vay. 

- Công tác kiểm tra sau khi cho vay. 

- Về hệ số cho vay trên tài sản ñảm bảo. 

- Áp dụng mức phán quyết tín dụng, bảo lãnh 
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+ Phòng Giao dịch, Phòng QHKH cá nhân phê duyệt tín 

dụng không quá 2 tỷ ñồng; Phê duyệt giải ngân không quá 1 tỷ ñồng. 

+ Phó Giám ñốc phụ trách QHKH: Phê duyệt tín dụng tối ña 

là 3 tỷ ñồng ñối với khách hàng cá nhân, 8 tỷ ñồng ñối với DNTN; 

10 tỷ ñồng ñối với Công ty TNHH, CTCP, Tổng công ty, Tập ñoàn. 

+ Giám ñốc Chi nhánh: Phê duyệt tín dụng tối ña là 6 tỷ 

ñồng ñối với khách hàng cá nhân, 10 tỷ ñồng ñối với DNTN, 18 tỷ 

ñồng ñối với Công ty TNHH, CTCP, Tổng công ty, Tập ñoàn. 

+ Hội ñồng TDCS: Phê duyệt tín dụng tối ña là 100 tỷ ñồng 

ñối với Doanh nghiệp nhà nước, các Tổng công ty, tập ñoàn; 50 tỷ 

ñồng ñối với DNTN, Công ty TNHH; 20 tỷ ñồng ñối với hộ gia ñình, 

cá nhân. Trường hợp dư nợ vượt thẩm quyền chi nhánh thì trình ra 

Hội sở chính. 

- Sử dụng biện pháp phân loại nợ và trích lập dự phòng ñể 

xử lý nợ xấu. 

d. Công tác triển khai kiểm soát rủi ro ñối với nợ xấu 

- Thành lập tổ kiểm tra ñột xuất. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong phân nhóm nợ.  

e. Biện pháp xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng:  

Triển khai thực hiện triệt ñể các biện pháp mạnh ñối với 

khách hàng ñã chuyển nợ xấu, tiến hành khởi kiện phát mãi tài sản 

thu nợ. 

* Nhận xét:  

Kết quả ñạt ñược: Chi nhánh ñã áp dụng nhiều biện pháp 

hạn chế RRTD và xử lý nợ xấu trong giai ñoạn 2009-2011, bước ñầu 

có kết quả như: Cán bộ QHKH có nhận thức tầm quan trọng trong 

việc xử lý nợ xấu, xem ñây một trong những yếu tố tăng lợi nhuận 

của chi nhánh và từng cá nhân người lao ñộng; Nợ xấu, nợ quá hạn 
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ñược hạn chế phát sinh trong cuối năm 2011; Chất lượng tín dụng 

ñược kiểm soát trong mức cho phép của Hội sở và NHNN. 

- Hạn chế cần khắc phục: Chi nhánh chưa có phòng quản lý 

nợ xấu nên việc xử lý nợ xấu còn chậm, chưa chuyên nghiệp; Nhiều 

cán bộ QHKH không nắm ñược quy trình và các bước xử lý nợ. Các 

biện pháp hạn chế RRTD chưa ñược triển khai thường xuyên, liên 

tục ñến CB.QHKH, CB.QLRR. 

2.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC HẠN CHẾ 

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV – GIA LAI  

2.3.1. Dư nợ cho vay tại BIDV Gia Lai  

BIDV – Gia Lai ñã tuân thủ áp dụng các biện pháp hạn chế 

rủi ro tín dụng do Hội sở ban hành, thực hiện nghiêm túc các chính 

sách, quy ñịnh trong quá trình phê duyệt, cấp tín dụng nên ñã phần 

nào hạn chế ñược RRTD. Các số liệu nhóm nợ ñược thể hiện qua 

bảng sau: 
Bảng 2.7: Phân loại nhóm nợ 

ĐVT: Tỷ ñồng. 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 TT Phân loại nhóm nợ 

Giá trị Giá trị Giá trị 

 Tổng dư nợ 4,625 5,347 6,170 

1 Nợ nhóm 1 3,894 4,730.00 5,839 

2 Nợ nhóm 2 623 523.00 255 

3 Nợ nhóm 3 89 44.50 67.5 

4 Nợ nhóm 4 0.53 1.77 2.7 

5 Nợ nhóm 5 19 47.37 5.9 

 (Nguồn: Báo cáo phân loại nợ BIDV – Gia Lai) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy mức dư nợ nhóm 2 ñến nhóm 

5 giảm dần qua các năm: Năm 2010 giảm so với năm 2019 là 114, 36 
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tỷ ñồng; Năm 2011 giảm so với năm 2010 là 285,54 tỷ ñồng. Cho 

thấy tình hình kiểm soát nợ xấu có dấu hiệu tích cực. Các biện pháp 

xử lý nợ xấu có hiệu quả rõ rệt qua từng năm, ñặc biệt là nợ nhóm 5 

từ 19 tỷ ñồng giảm xuống còn 5,9 tỷ ñồng trong năm 2011. 

* Nhận xét:  

Qua số liệu bảng trên cho thấy mức dư nợ nhóm 1 càng ngày 

càng tăng, dư nợ nhóm 2 ñến nhóm 5 giảm dần; Chỉ tiêu nợ ngoại 

bảng năm 2011 là tăng nhanh hơn 156% so với năm 2010 và 184,9% 

so với năm 2009. Như vậy tỷ lệ và mức mất vốn của Ngân hàng ngày 

càng lớn, RRTD gia tăng, chất lượng tín dụng giảm rõ rệt và có dấu 

hiệu trầm trọng hơn so với năm 2009. 

2.3.2. Phân tích kết quả công tác hạn chế RRTD tại BIDV 

– Gia Lai 

a. Mức dư nợ và tỷ lệ nợ nhóm 2 ñến nhóm 5. 

b. Mức tăng, giảm dư nợ và tỷ lệ nợ xấu. 

c. Mức tăng, giảm nợ xấu ròng và tỷ lệ xóa nợ ròng. 

d. Mức tăng, giảm và tỷ lệ trích lập dự phòng:  

e. Mức tăng, giảm lãi treo và tỷ lệ lãi treo trên tổng dư nợ 

* Nhận xét: 

- Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ: Giảm dần từ 2,5% trong 

năm 2009, tiếp ñến là 1,75% trong năm 2010 và 1,23% trong năm 

2011. Do chuyển nợ quá hạn sang nợ ngoại bảng, ñồng thời dư nợ tín 

dụng tăng nên tỷ lệ nợ xấu giảm xuống. 

- Một số doanh nghiệp có dư nợ thuộc nhóm 4-5 ñược Chi 

nhánh xử lý nợ như: Bán tài sản thu nợ. 

- Nợ nhóm 2-5 qua ba năm giảm dần, nằm trong mức quy 

ñịnh của NHNN và Hội sở quy ñịnh là dưới 2,5%/tổng dư nợ.  
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Chi nhánh ñã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế rủi ro tín 

dụng nhưng mức ñộ ñạt ñược chưa như mong muốn, do thời gian này 

Chính phủ thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng nhanh, các ngành có nhiều 

ảnh hướng lớn ñến tín dụng ñều ngưng trệ như bất ñộng sản, ngành 

nông lâm, thủy sản giá cả giảm sút từ 20%-50%, ñã tác ñộng tiêu cực 

ñến hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV – Gia Lai nói riêng. 

2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề THỰC TRẠNG HẠN CHẾ 

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV – GIA LAI  

2.4.1. Những kết quả ñạt ñược 

2.4.2. Hạn chế 

2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 

a. Nguyên nhân từ bên trong ngân hàng: 

b. Nguyên nhân từ bên ngoài Ngân hàng: 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, luận văn tập trung phân tích thực trạng 

về công tác hạn chế RRTD ñã triển khai tại Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển - Chi nhánh Gia Lai; Tổng hợp và phân tích các chỉ tiêu 

phản ánh nợ xấu, nợ từ nhóm 2 ñến nhóm 5, nợ quá hạn, nợ ngoại 

bảng, mức thu hồi và tỷ lệ thu hồi nợ ngoại bảng… Quá phân tích 

các chỉ tiêu phản ánh RRTD, luận văn ñã ñưa ra những nhận xét 

những ưu ñiểm, kết quả ñạt ñược trong công tác hạn chế RRTD; 

Phân tích các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO 

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN 

CHI NHÁNH GIA LAI 

3.1.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN TÍN DỤNG VÀ HẠN 

CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH GIA LAI  

3.1.1. Định hướng phát triển tín dụng của Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai ñoạn 2012-2015 

- Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị, tăng cường năng lực 

ñiều hành các cấp tạo nền tảng vững chắc ñể phát triển thành Tập 

ñoàn tài chính hàng ñầu tại Vi ệt Nam; Tập trung tái cơ cấu toàn diện 

các mặt hoạt ñộng kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và chất 

lượng; kiểm soát rủi ro và tăng trưởng bền vững. 

- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, áp dụng quản lý rủi ro 

theo các thông lệ tốt nhất phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Vi ệt 

Nam; Phát triển hoạt ñộng ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn về 

dư nợ tín dụng, huy ñộng vốn và dịch vụ bán lẻ. 

3.1.2. Định hướng phát triển tín dụng của BIDV - Gia Lai 

a. Mục tiêu chung 

- Về huy ñộng vốn, dịch vụ: Giữ vững vị thế của ngân hàng 

dẫn ñầu về huy ñộng vốn và cung cấp dịch vụ phi tín dụng tại ñịa 

phương. 

- Về tín dụng: Là ngân hàng ñạt chất lượng tín dụng tốt nhất 

và có hiệu quả kinh doanh tối ưu trên ñịa bàn.  

b. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của BIDV- Gia Lai 

c. Các nhiệm vụ trọng tâm:  

- Quản trị tài sản nợ-có. 
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- Đối với hoạt ñộng tín dụng. 

- Phát triển mạng lưới hoạt ñộng. 

3.2.  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ 

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN – CHI NHÁNH GIA LAI   

3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản tr ị tín dụng 

Để bảo ñảm tính khách quan trong khâu kiểm soát, phòng 

ngừa một cách hiệu quả, nên thành lập Phòng xử lý nợ xấu. Sau khi 

giải ngân, kiểm tra sau cho vay phải có xác nhận của cán bộ Phòng 

QLNX. Trường hợp có dấu hiệu rủi ro, cán bộ P.QLNX ñề xuất các 

biện pháp xử lý nợ theo quy ñịnh của BIDV như: Thu nợ trước hạn, 

khởi kiện phát mãi tài sản… 

3.2.2. Tuân thủ chặt chẽ chính sách tín dụng do Hội sở 

chính ban hành 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn và triển khai áp dụng chính 

sách tín dụng tín dụng, bảo lãnh cho cán bộ QHKH, QLRR, QTTD và 

CBHT kịp thời, ñầy ñủ. Hàng quý có kiểm tra trắc nghiệm ñối với cán 

bộ QHKH, QLRR, QTTD trường hợp ñiểm thấp hơn quy ñịnh <70% so 

với yêu cầu, ñề nghị tiếp tục học tập, nghiên cứu lại. 

- Rà soát và kiến nghị kịp thời, thích ñáng trong việc hoàn 

thiện chính sách tín dụng phù hợp với thực tế.  

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách tín dụng: Chính sách 

Định hạng tín dụng nội bộ; Chính sách cho vay theo nhóm khách 

hàng, chính sách ñảm bảo tiền vay, chính sách lãi suất, chính sách 

bảo ñảm tiền vay.  

3.2.3. Thực hiện tốt quy trình tín dụng 
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Tăng cường ñạo tạo, tập huấn, kiến nghị bổ sung về quy 

trình tín dụng cho CBQHKH, QLRR, CBHT các nghiệp vụ chủ yếu 

sau: 

- Công tác kiểm tra, thẩm ñịnh khách hàng vay; Kiểm tra 

trong khi cho vay; Kiểm tra sau cho vay. 

3.2.4. Định hạng tín dụng nội bộ và sử dụng kết quả xếp 

hạng tín dụng nội bộ ñể áp dụng các chính sách cấp tín dụng phù 

hợp, hạn chế rủi ro 

a. Về công tác ñịnh hạng tín dụng: 

Trong thời gian tới yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp có BCTC 

ñủ hai năm cung cấp cho ngân hàng phải bắt buộc xác nhận của cơ 

quan kiểm toán ñộc lập hoặc cơ quan thuế tại ñịa phương. 

b. Áp dụng chính sách ñảm bảo tiền vay: 

- Mức cho vay ñối với tài sản bảo lãnh của Bên thứ 3 khoảng 

từ 50-60%. Phòng ngừa sự cấu kết giữa Bên vay với Bên bảo lãnh 

ñẩy trách nhiệm cho ngân hàng xử lý nợ; Giảm tỷ lệ cho vay ñối với 

TSĐB là máy móc thiết bị chuyên dùng và phương tiện vận tải từ 

mức 70% hiện nay xuống còn 50%; Tài sản bảo ñảm ngoài ñịa bàn 

tỉnh Gia Lai: Áp dụng hệ số cho vay mức 0,6 trên tài sản ñảm bảo là 

bất ñộng sản và 0,4 trên tài sản ñộng sản.  

- Đối với nhóm khách hàng là cá nhân: Chi nhánh nên kiến 

nghị Hội sở chính sớm ban hành Quy ñịnh xếp hạng tín dụng nội bộ 

ñối với khách hàng cá nhân, hộ sản xuất ñể ước lượng, phân nhóm, 

loại khách hàng, qua ñó hạn chế ñược phần nào rủi ro tín dụng. 

3.2.5. Phân tán rủi ro tín dụng 

- Cơ cấu danh mục: Mục tiêu về cơ cấu danh mục sẽ kiểm 

soát mức ñộ tập trung của danh mục theo từng lĩnh vực kinh doanh, 

loại khách hàng, sản phẩm khu vực ñịa lý. 
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- Cho vay hợp vốn (ñồng tài trợ). 

- Bán nợ có kỳ hạn. 

3.2.6. Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý, lưu trữ và sử 

dụng thông tin phục vụ cho công tác ñề xuất, tái thẩm ñịnh ñến 

phê duyệt cấp tín dụng 

3.2.7. Tiến hành thành lập và nâng cao hiệu quả của 

Phòng Xử lý nợ tại Chi nhánh 

3.2.8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hạn 

chế rủi ro tín dụng 

3.2.9. Tăng cường công tác ñào tạo ñạo ñức nghề nghiệp 

Cán bộ quan hệ khách hàng, rút ngắn thời gian luân chuyển cán 

bộ nhằm phát hiện kịp thời rủi ro do tác nghiệp và rủi ro tín 

dụng do lợi ích cá nhân gây ra 

Kết luận chương 3 

Trên cơ sở ñịnh hướng hoạt ñộng tín dụng của Chi nhánh. 

Đề tài ñã ñề ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác hạn chế 

RRTD tại BIDV – Gia Lai. Hạn chế RRTD bao gồm các giải pháp 

mang tính ñồng bộ, diễn ra ñồng thời và áp dụng các giải pháp ñó 

cùng diễn ra tại một thời ñiểm xem xét, báo cáo, thẩm ñịnh và quyết 

ñịnh cấp tín dụng cho khách hàng. Mỗi giải pháp, chính sách ñều có 

tính hỗ trợ ngăn ngừa, hỗ trợ cho việc hạn chế RRTD chứ không phải 

là biện pháp tối ưu trong việc hạn chế rủi ro tín dụng. Nên việc áp 

dụng phải linh hoạt và phù hợp với từng giai ñoạn cụ thể.  

3.3.  KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  

3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành  

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam 
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KẾT LUẬN 

 

Trong nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế ở 

nước ta hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu vốn cho 

nền kinh tế ngày càng tăng, dẫn ñến mức ñộ tăng trưởng tín dụng 

cũng tăng lên tương ứng. Tuy nhiên sự tăng trưởng này cũng kéo 

theo sự gia tăng rủi ro tín dụng phát sinh từ nhiều nguyên nhân chủ 

quan hay khách quan. Hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng ñược xem 

là một trong những hoạt ñộng kinh doanh có thu lợi nhuận, tuy nhiên 

bên cạnh ñó tồn tại những rủi ro tiềm ẩn vốn có. Các NHTM chấp 

nhận sự tồn tại của những rủi ro này trên cơ sở ñưa ra những chính 

sách, công cụ, biện pháp quản lý rủi ro cần thiết nhằm hạn chế tối ña 

các hậu quả phát sinh và tạo ra sự tăng trưởng tín dụng một cách ổn 

ñịnh, bền vững. Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận văn 

ñã hoàn thành ñược những nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hạn chế rủi ro tín dụng của 

NHTM; Thu thập và phân tích, ñánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín 

dụng tại BIDV - Gia Lai. Qua ñó, tìm hiểu những kết quả ñạt ñược 

và hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế. 

- Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, Luận văn ñã ñề xuất một 

số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh nhằm tăng 

lợi nhuận ngân hàng với phương châm “Hiệu quả, an toàn và bền 

vững”. 


