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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Trong hoạt động của các Ngân hàng Thương mại hiện nay, 
hoạt động tín dụng của ngân hàng là một nghiệp vụ truyền thống, nền 
tảng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập. Tuy 
nhiên, không phải quan hệ tín dụng nào cũng mang lại thu nhập cho 
ngân hàng vì bên trong nó luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro không 
lường trước được. Điều đó đã gây tổn thất tài chính, làm giảm uy tín 
của ngân hàng, làm mất ổn định và ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất 
nước. Để hạn chế những rủi ro, tổn thất, tăng quy mô và chất lượng 
tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả thì việc xây dựng 
cho mình một chiến lược kinh doanh với một chính sách tín dụng hợp 
lý, hiệu quả luôn là yêu cầu cấp thiết và cũng là mục tiêu của ngân 
hàng trong hoạt động cho vay của mình. Là một ngân hàng Thương 
mại cổ phần,Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng đã 
cung ứng một lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển tại Tp Đà Nẵng. 
Trong những năm qua Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà 
Nẵng đã có những thay đổi lớn trong hoạt động tín dụng của mình. 
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng bộc lộ không ít những hạn chế 
còn nhiều rủi ro do sự cạnh tranh quá lớn giữa các ngân hàng thương 
mại trên địa bàn Tp Đà Nẵng nên hoạt động thẩm định tín dụng đặc 
biệt là công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng, thẩm định tài 
chính khách hàng trong hoạt động cho vay chưa thể hiện được vai trò 
của nó trong quyết định cấp và quản lý tín dụng. Điều này làm cho 
việc mở rộng quy mô tín dụng thường gặp khó khăn, đòi hỏi phải có 
sự nghiên cứu toàn diện để đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng 
cao về số lượng cũng như chất lượng thẩm định tài chính trong hoạt 
động cho vay. Từ những lý do trên tôi chọn đề tài “Hoàn thiện phân 
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tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - 
Chi nhánh Đà Nẵng” làm mục tiêu nghiên cứu, hy vọng có những 
đóng góp nhất định vào việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm 
định tín dụng. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
 - Làm rõ những vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính 
khách hàng nhằm phục vụ hoạt động cho vay của các ngân hàng 
thương mại 
 - Đánh giá thực trạng về công tác phân tích báo cáo tài chính 
khách hàng và hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – 
Chi nhánh Đà Nẵng. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt được, 
những hạn chế còn tồn tại trong công tác phân tích tài chính khách 
hàng, thẩm định tài chính và những nguyên nhân chủ yếu. 
 - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác 
phân tích báo cáo tài chính khách hàng, thẩm định tài chính trong hoạt 
động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: công tác phân tích báo 
cáo tài chính khách hàng phục vụ hoạt động cho vay tại Ngân hàng 
TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 

- Phạm vi nghiên cứu: 
+ Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 
+ Về thời gian: Nội dung phân tích của đề tài chỉ căn cứ vào 

các dữ liệu năm 2010, 2011. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
 Luận văn sử dụng phương pháp mô tả và giải thích hiện 
tượng. Cụ thể luận văn thu thập thông tin từ Ngân hàng TMCP Quân 
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Đội – Chi nhánh Đà Nẵng; phân tích; đánh giá, giải thích công tác 
phân tích báo cáo tài chính khách hàng. 
5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 
 Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn 
được gồm 03 chương nhu sau: 
 Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính 
khách hàng tại các ngân hàng thương mại 
 Chương 2: Thực trạng về hoạt động tín dụng và công tác 
phân tích báo cáo khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi 
nhánh Đà Nẵng 
 Chương 3: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính 
khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 
6. Tổng quan đề tài  
 Luận văn đã trình bày được các chỉ số tài chính khi phân tích 
báo cáo từ những cơ sở đó luận văn đã đi sâu nghiên cứu việc sử 
dụng các chỉ tiêu này trong phân tích báo cáo tại Tổng  công ty công 
trình giao thông 5, nêu ra được những thuận lợi và khó khăn trong 
công tác phân tích tài chính. Đồng thời, luận văn cũng đã nêu ra các 
giải pháp hoàn thiện như hoàn thiện tài liệu phân tích, phương pháp 
phân tích để đáp ứng được mục tiêu phân tích, từ đó có một số kiến 
nghị với Tổng công ty để thực hiện tốt với giải pháp: kiểm toán nội 
bộ định kỳ nhằm nâng cao tính chính xác của số liệu trên báo cáo tài 
chính, xây dựng quy chế phân tích và đào tạo cán bộ phân tích. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1  KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH BCTC, RỦI RO TÍN DỤNG 
ĐẾN TỪ KHÁCH HÀNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH 
BCTC CỦA KHÁCH HÀNG  

1.1.1 Khái niệm phân tích BCTC 
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các báo cáo 

tài chính nhằm phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh 
nghiệp để có cơ sở đưa ra các quyết định hợp lý. 

Hay nói các khác phân tích báo cáo tài chính là chỉ rõ những 
gì đang xảy ra đằng sau những chỉ tiêu tài chính nhằm xác định được 
giá trị tài sản, tình hình nợ, khả năng trả nợ của khách hàng. 

1.1.2 Rủi ro tín dụng đến từ khách hàng 
a. Khái niệm rủi ro tín dụng  
Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 

của Thống đốc NHNN Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng 
dự phòng để xử lý RRTD trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức 
tín dụng thì rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức 
tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động NH, của các 
TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực 
hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết trong hợp đồng tín dụng.  

b. Rủi ro tín dụng đến từ khách hàng 
Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, thẩm định tài 

chính khách hàng cho thấy một số dấu hiệu dẫn đến rủi ro tín dụng 
như: Tiền mặt của khách hàng giảm một cách đáng kể, khả năng 
thanh toán của khách hàng giảm, những thay đổi nhanh chóng của tài 
sản cố đinh theo xu hướng giảm, xuất hiện những khoản nợ mà doanh 
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nghiệp vay hoặc cho vay cán bộ công nhân viên, doanh số bán hàng 
giảm hoặc tăng một cách nhanh chóng, doanh thu tăng nhưng lợi 
nhuận giảm, xuất hiện các khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh. 

1.1.3 Mục đích của phân tích BCTC khách hàng 
Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính khách hàng là 

việc xem xét khách hàng có khả năng trả nợ hay không. Mục đích của 
phân tích BCTC khách hàng bao gồm:  

Thứ nhất, mục đích ban đầu của việc phân tích báo cáo tài 
chính khách hàng là nhằm tìm hiểu các con số hoặc để nắm chắc các 
con số, tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là phương 
tiện hỗ trợ để hiểu rõ các con số tài chính trong báo cáo. 

Thứ hai, là do sự định hướng của công tác phân tích tài chính 
nhằm vào việc tìm hiểu, phân tích nhằm vào việc ra quyết định, một mục 
đích quan trọng là đưa ra cơ sở pháp lý cho việc dự đoán tương lai.  
1.2  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KHÁCH HÀNG  

1.2.1 Phương pháp so sánh 
Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến 

trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu 
phân tích. 

Các lưu ý khi áp dụng phương pháp so sánh: 
- Khi so sánh theo thời gian cần đảm bảo các điều kiện sau: 

Bảo đảm tính thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu, về phương 
pháp tính các chỉ tiêu, về đơn vị tính các chỉ tiêu. 

- Phải chọn tiêu chuẩn so sánh phù hợp: Tiêu chuẩn so sánh 
là trị số chỉ tiêu của thời kỳ được chọn làm căn cứ để so sánh, gọi là 
số gốc. Việc xác định số gốc để so sánh tuỳ thuộc vào mục đích phân 
tích như: 
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 + Khi nghiên cứu biến động tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu 
thì chọn số gốc là trị số của chỉ tiêu ở kỳ trước. 

 + Khi đánh giá mức độ biến động so với mục tiêu dự kiến 
(mức độ hoàn thành) thì chọn số gốc là trị số của chỉ tiêu ở kế hoạch. 

 + Khi đánh giá kết quả của doanh nghiệp so với mức trung 
bình của các doanh nghiệp cùng quy mô trong ngành thì chọn số gốc 
là số trung bình ngành. 

Trong phân tích BCTC, có thể trình bày BCTC dạng so sánh 
ngang nhằm xác định mức biến động tuyệt đối và tương đối của từng 
chỉ tiêu qua hai hay nhiều kỳ, từ đó đánh giá được xu hướng biến 
động của các chỉ tiêu. Nhìn chung phương pháp này được sử dụng 
nhiều nhất để phân tích BCTC 

1.2.2 Phương pháp loại trừ 
Phương pháp loại trừ gồm 2 phương pháp  
a. Phương pháp thay thế liên hoàn: là phương pháp xác 

định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích khi 
giả định các nhân tố còn lại không thay đổi bằng cách thay thế lần 
lượt các nhân tố kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ 
tiêu khi từng nhân tố thay đổi. Bằng các so sánh trị số của chỉ tiêu sau 
và trước khi từng nhân tố thay đổi sẽ xác định được ảnh hưởng của 
từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. 

b. Phương pháp số chênh lệch: Phương pháp số chênh lệch 
là một dạng đặc biệt của phương pháp liên hoàn, được áp dụng khi 
các nhân tố có mối quan hệ tích số hoặc thương số. Ảnh hưởng của 
nhân tố nào đến chỉ tiêu phân tích được xác định bằng số chênh lệch 
giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của nhân tố đó nhân với các nhân tố 
khác đã cố định 

c. Phương pháp chi tiết: Các chỉ tiêu kinh tế là kết quả quá 
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trình kinh doanh và là kết quả tổng hợp của nhiều bộ phận cấu thành 
nên để biết được bản chất và đánh giá chính xác kết quả đạt được các 
chỉ tiêu này thì khi phân tích, có thể chi tiết các chỉ tiêu theo yếu tố 
cấu thành theo thời gian và không gian. 
1.3  QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KHÁCH HÀNG 

1.3.1  Đánh giá về năng lực pháp lý của khách hàng 
Đánh giá uy tín, năng lực và tư cách của người vay vốn hoặc 

người đại diện pháp nhân: tìm hiểu về người vay vốn hoặc người đại 
diện pháp nhân, về các khía cạnh tư cách đạo đức, trình độ và kinh 
nghiệm quản lý, các chức vụ đã trải qua, tác phong lãnh đạo và uy tín 
trong quan hệ với các ngân hàng cũng như với đối tác khác trong quá 
trình kinh doanh. 

1.3.2 Thẩm định báo cáo tài chính khách hàng 
 Để thẩm định mức độ tin cậy của BCTC, cán bộ tín dụng cần 

phải kiểm tra những nội dung sau: 
 Kiểm tra sự tuân thủ chế độ tài chính, kế toán, về phương 

pháp và thời gian tính khấu hao, phương pháp hạch toán hàng tồn 
kho, trích lập dự phòng...  

 Kiểm tra sự khớp đúng về số liệu trên từng biểu và các biểu 
trong BCTC hoặc giữa các BCTC niên độ khác nhau như  trên Bảng 
cân đối kế toán và Bảng thuyết minh BCTC các số liệu trên cột đầu 
năm và cuối năm của các chỉ tiêu phải bằng nhau.  

 Kiểm tra sự khớp đúng của từng khoản mục trên từng BCTC 
với nguồn số liệu được sử dụng để lập các khoản mục đó. 

 Kiểm tra một số khoản mục chi tiết, tập trung vào việc phát 
hiện những dấu hiệu nghi ngờ, những số liệu bất hợp lý, đề nghị 
doanh nghiệp giải trình kết hợp với xem số liệu chi tiết và kiểm tra 
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thực tế. 
1.3.3 Phân tích khái quát BCTC khách hàng 
Sau khi thẩm định và đánh giá mức độ tin cậy của BCTC, 

bước tiếp theo trong thẩm định tài chính doanh nghiệp là phân tích 
các BCTC. Khi tiến hành phân tích các BCTC chúng ta thường lấy số 
liệu từ 02 đến 03 năm gần nhất. 

a. Phân tích Bảng Cân đối kế toán 
* Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản 
* Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn  

 * Phân tích tình hình công nợ:  
b. Phân tích Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
Nhằm mục đích đánh giá tổng hợp tình hình và kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp trong kỳ, xác định các nguyên nhân chính 
dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Xem xét sự biến động của các khoản mục chính và xác định 
tỷ trọng trên tổng doanh thu thuần (DTT) để đánh giá mức độ biến 
động các khoản chi phí như xác định tỷ suất giá vốn hàng bán trên 
doanh thu thuần để biết giá vốn hàng bán chiếm bao nhiêu % trong 
tổng DTT thu được, tỷ suất chi phí quản lý trên DTT để biết doanh 
nghiệp quản lý các khoản chi phí có hiệu quả hay không, tỷ suất lợi 
nhuận thuần trên DTT từ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận trước 
thuế trên DTT. Nguyên nhân gây biến động lợi nhuận như: 

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh giảm trong khi giá 
vốn hàng bán tăng. 
 Doanh thu và chi phí cũng giảm nhưng tốc độ giảm của 
doanh thu cao hơn chi phí. 
 Việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn 
được thực hiện dựa trên phân tích các chỉ tiêu tài chính. 
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c. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) 
* Phân tích LCTT từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
* Phân tích lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 
* Phân tích LCTT từ hoạt động tài chính 
1.3.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính 
a. Phân tích nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả 

năng thanh toán 
* Phân tích tình hình thanh toán: 
* Phân tích khả năng thanh toán 
b. Phân tích cấu trúc nguồn vốn  
Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn: Nguồn vốn vay; Nguồn 

vốn chủ sở hữu. 
c. Phân tích hiệu quả hoạt động 

Đây là nhóm chỉ tiêu rất quan trọng để xem xét mức độ tăng trưởng 
lợi nhuận của doanh nghiệp được sinh ra bởi tổng tài sản hoặc một bộ 
phận tài sản như hàng tồn kho, phải thu.... 
 d. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng tăng trưởng 

- Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu  
- Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh  
e. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận ròng: 
- Tỷ suất về khả năng sinh lời của tài sản (ROA): 
- Tỷ suất về khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 
1.3.5 Phân tích bảo đảm nợ vay 
Phân tích chung cho toàn bộ nợ vay của doanh nghiệp gồm nợ 

vay của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các đối tượng khác. 
Trên cơ sở cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, tài sản trong bảng 
cân đối kế toán được phân tích, đánh giá và xác định đủ điều kiện hoặc 
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không đủ điều kiện làm tài sản bảo đảm nợ vay cả về danh mục và giá 
trị. 

Khi nợ vay của doanh nghiệp bị thiếu bảo đảm kết hợp với 
việc phân tích tài chính, CBTD phải phân tích đánh giá mức độ an 
toàn, khả năng thu hồi nợ cho vay cần phân tích các nội dung chủ yếu 
sau: 

Nợ vay có được doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích xin vay 
hay theo phương án sản xuất, dự án vay vốn đã được duyệt hay không?  

Kiểm tra, đối chiếu cụ thể các tài sản, vật tư hàng hóa thuộc 
đối tượng mà ngân hàng đã cho vay với dư nợ theo từng hợp đồng tín 
dụng và giấy nhận nợ. Phân tích tài sản, tiền vốn hình thành từ nợ vay 
của ngân hàng đang nằm ở trạng thái nào, tài sản nào của doanh 
nghiệp, thực trạng sử dụng tài sản, luân chuyển của các vật tư hàng hóa 
này và cân đối với dư nợ, xác định số dư không còn vật tư, tài sản đảm 
bảo. 

Các tài sản thế chấp, cầm cố để bảo đảm tiền vay của ngân 
hàng. Khả năng bảo đảm cho các khoản nợ vay được bảo đảm bằng tài 
sản. 

Trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản cần phân 
tích đánh giá doanh nghiệp còn đủ các điều kiện vay theo cơ chế tín 
dụng không 

Phân tích tình hình nợ quá hạn, khả năng trả nợ của người vay, 
mức độ rủi ro của các khoản vay 

1.3.6 Kiểm tra sau khi cho vay 
- Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của doanh nghiệp để 

biết được doanh nghiệp có thực hiện đúng theo thoả thuận với ngân 
hàng hay không 

- Kiểm tra giá trị tài sản thế chấp: 
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Trong tín dụng, doanh nghiệp và ngân hàng có thể sử dụng 
nhiều hình thức bảo đảm như thế chấp, cầm cố... Giá trị định giá tài 
sản thế chấp thường thấp hơn giá trị thực của tài sản thế chấp. Vì vậy 
ta kiểm tra phần “ Nguyên giá tài sản cố đinh “ của doanh nghiệp để 
xác định giá trị thực của tài sản thế chấp. 
   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương 1, luận văn trình bày cơ sở lý luận về phân tích 

báo cáo tài chính khách hàng trong hoạt động tín dụng nội dung gồm: 
Trình bày khái niệm, mục đích phân tích báo cáo tài chính khách 
hàng của các ngân hàng thương mại, một số chỉ tiêu phân tích tài 
chính như: chỉ tiêu về khả năng thanh toán, đòn bẩy tài chính, khả 
năng hoạt động, khả năng tăng trưởng, khả năng sinh lời; quy trình 
phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại các ngân hàng thương mại. 

Các nội dung chủ yếu đã nêu ở trên làm cơ sở cho việc 
nghiên cứu, phân tích thực trạng phân tích báo cáo tài chính khách 
hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 

 
  

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO KHÁCH HÀNG TẠI  
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng trực thuộc 
Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam, được thành lập vào ngày 
14/08/2004. Mặc dù ra đời khá muộn nhưng thời gian qua Ngân hàng 
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TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng được đánh giá là một trong 
những chi nhánh ngân hàng TMCP có tốc độ phát triển nhanh nhất khu 
vực Miền Trung – Tây Nguyên. Sau 8 năm đi vào hoạt động, Ngân 
hàng TMCP Quân đội ( MB ) – Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được những 
thành tựu đáng kể. 

2.1.1 Cơ cấu tổ chức   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Ghi chú:  : Quan hệ trực tuyến 
   : Quan hệ chức năng 
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội –  

CN Đà Nẵng 
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM Quân đội 

– Chi nhánh Đà Nẵng 
a. Tình hình huy động vốn 
b. Về tình hình cho vay 
c. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP 

Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 
 

Giám 
đốc 

P.Giám 
đốc 

 
Phòng 
KHCN 

 
Phòng 
KHDN 

 
Phòng 

QL  
TD 

 
Phòng 
HC-
TH 

Phòng KT 
và dịch vụ 

KH 

 
Phòng 
TTQT 

CN Vĩnh 
Trung và 

PGD 
trực 

thuộc 

P.Giám 
đốc 
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2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1 Quy trình phân tích báo cáo tài chính khách hàng  
Quy trình phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại chi nhánh 

được tổ chức khá chặt chẽ, các bước trong quy trình hợp lý trách nhiệm 
công việc của từng CBTD là rõ ràng, các nội dung phân tích, thẩm định 
đảm bảo các nội dung cần thiết để đánh giá năng lực khách hàng. Tuy 
nhiên quy trình tín dụng vẫn cón một số hạn chế. 

2.2.2 Thẩm định độ tin cậy báo cáo tài chính khách hàng 
và thu thập thông tin 

Công tác lưu trữ thông tin được chi nhánh thực hiện khá tốt 
và khoa học. Công tác này có Phòng QLTD phụ trách, thông tin được 
lưu trữ thông qua việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ KH trên giấy tờ, sổ sách 
và đặc biệt là qua hệ thống quản lý dữ liệu. 

Với mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm hoản chỉnh 
hồ sơ tín dụng (TD) đầy đủ và đúng pháp luật để thực hiện cho vay. 
Do vậy, nội dung thông tin cần thu thập chủ yếu là mục đích vay vốn, 
các điều kiện vay vốn trong đó đặc biệt chú trọng vào năng lực pháp 
lý và TSĐB, cho rằng chính TSĐB là năng lực tài chính của người 
vay dẫn đến rất nhiều khoản cho vay phát sinh nợ quá hạn, khó đòi có 
TSĐB nhưng vẫn không thu hồi được nợ.  

2.2.3 Phân tích các chỉ số tài chính tại Ngân hàng TMCP 
Quân đội – CN Đà Nẵng 

a. Các chỉ số tài chính sử dụng trong phân tích 
Theo Sổ tay tín dụng, các chỉ số tài chính được sử dụng trong 

phân tích báo cáo tài chính khách hàng như sau: 
Đối với chỉ tiêu hoạt động  
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Đối với mức độ tự chủ tài chính 
Đối với nhóm chỉ tiêu sinh lời 
b. Công tác tổ chức phân tích 
Công tác tổ chức phân tích tương đối chặt chẽ, hợp lý. Tuy 

nhiên chỉ tiêu phân tích mang tính liệt kê, mô tả sự biến động nhiều 
hơn là đánh giá những nguyên nhân của sự biến động đó. 

d. Xếp hạng tín dụng đối khách hàng 
Tùy theo ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động của 

từng KH và tùy vào mức độ tin cậy của thông tin, các chỉ tiêu này sẽ 
có những tiêu chuẩn đánh giá riêng.  

2.2.4 Minh hoạ quy trình phân tích báo cáo tài chính khách 
hàng Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO5) 

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG 5 

Tên tiếng Anh: CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION  
 CORPORATION NO.5 
Tên viết tắt: CIENCO 5 
Trụ sở chính: 77 Nguyễn Du, Đà Nẵng 
a. Thu thập tài liệu, kiểm tra tính trung thực, hợp lý của BCTC 
Trong phần này, cán bộ tín dụng dựa trên các thông tin, hồ sơ 

do doanh nghiệp vay vốn cung cấp, BCTC 02 năm gần nhất cùng với 
những thông tin thu thập được để giới thiệu và đánh giá năng lực 
pháp lý về khách hàng. 

BCTC tổng hợp tại Tổng công ty được lập bằng cách  cộng 
ngang các chỉ tiêu trên BCTC của các thành viên trực thuộc 

BCTC tổng hợp được lập và sử dụng để phân tích là Bảng 
cân đối kế toán tổng hợp, Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp, các 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC. 
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b. Kiểm tra khái quát báo cáo tài chính của Tổng công ty 
* Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn 
* Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh  

  * Phân tích tình hình công nợ của Tổng công ty 
c. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 

  Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 
Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
d. Phân tích khả năng đảm bảo nợ vay 
e. Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp 
Căn cứ vào Sổ tay tín dụng và quy định về hệ thống xếp hạng 

nội bộ. Khách hàng được xếp hạng như sau: 
  + Xếp hạng quy mô: Quy mô lớn 
  + Tổng điểm: 55,49 điểm 
  + Xếp loại: B 
2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ PHÂN TÍCH BÁO 
CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN 
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ 
NẴNG 

* Về công tác thẩm định báo cáo tài chính khách hàng 
* Về các chỉ tiêu phân tích 
* Xếp hạng tín dụng từ kết quả phân tích 
* Về công tác phân tích  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Qua nghiên cứu thực trạng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – 

Chi nhánh Đà Nẵng, cho thấy quy trình phân tích báo cáo tài chính 
tương đối đầy đủ các bước cơ bản mà một hoạt động tín dụng cần 
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phải thực hiện, thông tin thu thập đầy đủ qua các kênh thông tin 
nhưng thông tin chủ yếu do khách hàng cung cấp, các chỉ tiêu phân 
tích tài chính hợp lý thể hiện được tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh, khả năng tự chủ về tài chính cũng như khả năng sinh lời của 
tài sản và vốn chủ sở hữu. Công tác tổ chức phân tích thích hợp với 
từng bộ phận được phân công, hiệu quả phân tích tương đối cao. 

Bên cạnh đó còn một số hạn chế cần hoàn thiện trong thời gian 
đến để việc phân tích cũng như hạn chế được rủi ro tín dụng như thu 
thập thông tin, bổ sung thêm các chỉ tiêu phân tích tài chính để đánh 
giá đầy đủ bao quát tình hình hoạt động của khách hàng, về xếp hạng 
tín dụng khách hàng, đồng thời cần phải khắc phục công tác kiểm tra 
sau khi cho vay nhằm đảm bảo khoản vay được hoàn trả đúng theo 
Hợp đồng đã ký kết.  

 
CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO  
TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN 

ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1 NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN 
CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH 
HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH 
ĐÀ NẴNG 
  Để công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân 
hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng đi vào nề nếp, đồng thời 
có thể phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, phù 
hợp với đặc điểm của mình thì cần phải hoàn thiện nó. Việc hoàn 
thiện cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
  - Thông qua các chỉ tiêu phân tích để phản ánh một cách 
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chính xác, đầy đủ thông tin kinh tế tài chính cần thiết (những thông 
tin phải bám sát chế độ, chính sách) 
  - Các phương pháp phân tích được sử dụng phù hợp với mục 
đích phân tích, không nên quá phức tạp, dễ ứng dụng phải có sự kết 
hợp giữa phương pháp truyền thống với hiện đại, sử dụng các phương 
pháp hiện đại để đảm bảo dễ tính toán, khả thi và có hiệu quả. 
  - Việc tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ công tác phân 
tích tài chính nói riêng và hoạt động kinh tế nói chung phải đảm bảo 
chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo độ tin cậy của các thông tin cung cấp. 
  - Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính phải phù 
hợp với chế độ kế toán – thống kê hiện hành, cũng như phù hợp với 
luật pháp, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế tài  chính hiện hành. 
3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHAN TÍCH BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI 
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Hoàn thiện quy trình phân tích báo cáo tài chính 
a. Thu thập tài liệu, xử lý số liệu  
Thông tin thu thập được cần phải được xem xét, đánh giá 

bằng các phương pháp toán học hoặc thống kê, phân tích, so sánh một 
cách cụ thể. 

Đề xuất với phòng tín dụng cung cấp thường xuyên đầy đủ và 
định kỳ hơn những thông tin về xu hướng phát triển ngành nghề, các 
đối thủ cạnh tranh, thị trường tiêu thụ, đặc tính sản phẩm...để chi 
nhánh có căn cứ, cơ sở trong quá trình tiếp cận và xử lý thông tin. 

Ngoài ra chi nhánh cần xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật, 
hệ thống văn bản, công văn, chế độ nghiệp vụ thật hoàn chỉnh. Điều 
này sẽ giúp cho công tác phân tích, thẩm định nhanh chóng, tránh 
được yếu tố chủ quan. 
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b. Thẩm định số liệu trên BCTC 
Kiểm tra sự tuân thủ chế độ tài chính, kế toán về phương 

pháp và thời gian tính khấu hao, phương pháp hạch toán hàng tồn 
kho, trích lập dự phòng….doanh nghiệp có thay đổi phương pháp 
hạch toán hay không. 

Kiểm tra sự khớp đúng về số liệu trên từng biểu và giữa các 
biểu trong BCTC hoặc giữa các BCTC niên độ khác nhau. 

Kiểm tra sự khớp đúng của từng khoản mục trên từng BCTC 
với nguồn số liệu (chứng từ, sổ kế toán… ) được sử dụng để lập các 
khoản mục đó. 

Kiểm tra một số khoản mục chi tiết, tập trung vào việc phát 
hiện những dấu hiệu nghi ngờ, những số liệu bất hợp lý, đề nghị 
doanh nghiệp giải trình kết hợp với xem số liệu chi tiết và kiểm tra 
thực tế. 
  Từ những kết quả đạt được thì thông tin thu thập được tăng 
lên cả về chất và lượng, quy trình phân tích chặt chẽ hơn, hạn chế 
được rủi ro trong quá trình phân tích BCTC 

c. Sử dụng BCLCTT, thuyết minh BTCT trong công tác 
phân tích, thẩm định tình hình tài chính của DN vay vốn 

Với mục tiêu sử dụng các BCTC một cách hiệu quả trong 
việc phân tích tài chính nhằm nắm được tình hình cũng như lưu 
chuyển tiền tệ của khách hàng như thế nào thì sử dụng BCLCTT, 
thuyết minh là điều cực kỳ quan trọng, qua đó cung cấp được những 
thông tin cần thiết. 
 Thuyết minh BCTC sẽ là một báo cáo tổng hợp cho phép 
nhìn nhận tổng thể về DN và giải thích các thông tin trọng yếu của 
BCTC. Việc bỏ qua hai loại báo cáo trên là một thiếu xót trong công 
tác thẩm định, làm giảm thiểu tính tin cậy của công tác thẩm định tình 
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hình tài chính của KH. 
3.2.2 Hoàn thiện phương pháp và các tỷ số tài chính sử 

dụng để phân tích 
 * Hoàn thiện phương pháp phân tích 
 * Hoàn thiện các tỷ số tài chính sử dụng để phân tích 

a. Phân tích chi phí trong doanh thu 
Giá vốn hàng bán/doanh thu = 0,93 
Chi phí bán hàng/doanh thu = 0,005 
Sau khi tính toán các chỉ tiêu trên nhận thấy tình hình kiểm soát 

chi phí tương đối tốt, kết hợp với các chỉ tiêu tài chính đã phân tích 
chương 2 cho ta cái nhìn tốt hơn về chất lượng quản lý và kiểm soát chi 
phí của khách hàng, từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp. 

b. Phân tích hiệu quả hoạt động của khách hàng 
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất thông qua báo cáo tài 

chính gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau: 
* Hiệu quả sử dụng tài sản 
* Hiệu suất sử dụng TSCĐ 
* Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 
* Vòng quay hàng tồn kho 
c. Đánh giá mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản 

phẩm của khách hàng 
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu = (Doanh thu kỳ hiện tại/doanh 

thu kỳ trước) – 1 = - 0,42 
Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận = (LN kỳ hiện tại/LN kỳ trước) – 

1 = -0,75  
Tỷ lệ tăng doanh thu và lợi nhuận của khách hàng đều giảm 

mạnh chứng tỏ sản phẩm chưa được ưa chuộng trên thị trường hoặc 
có xu hướng thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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d. Phân tích dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong BCLCTT 
Phân tích dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chủ yếu xem xét 

tỷ trọng giữa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh so với tổng lưu 
chuyển tiền tệ từ các hoạt động, để biết được có bao nhiêu phần trăm 
dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tổng lưu chuyển của Tổng 
công ty. Do đó cần phân tích các chỉ tiêu sau để nhìn nhận một cách 
chính xác về hoạt động của Tổng công ty 

* Tỷ trọng lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: 
* Tỷ trọng dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh 
* Tỷ trọng dòng tiền chi từ hoạt động kinh doanh 
3.2.3 Hoàn thiện tổ chức phân tích 
Qua thực tế cho thấy, việc phân tích tại Ngân hàng TMCP Quân 

đội – Chi nhánh Đà Nẵng là rất cần thiết, là công cụ để ngân hàng nhận 
biết điểm mạnh, yếu cũng như đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp 
cho từng thời kỳ. Do đó, để đảm bảo cho việc phân tích được tiến hành 
một cách hiệu quả phải tổ chức quy trình phân tích thống nhất, hợp lý, 
khoa học là vấn đề cấp thiết. Vì vậy cần ban hành các quy định cụ thể và 
văn bản hướng dẫn để đưa công tác tổ chức phân tích hoạt động tốt hơn. 

Con người là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản 
lý vốn tín dụng nói riêng và đến hoạt động ngân hàng nói chung. 
Trước hết phải khẳng định rằng người thực hiện tất cả các giải pháp 
nêu trên để đảm bảo an toàn tín dụng cho ngân hàng không ai khác 
chính là các CBTD. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 
chi nhánh cần tập trung hoàn thiện các nội dụng sau: 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyển dụng, chọn lọc, bổ sung 
nhằm tăng cường lực lượng cán bộ.  

Tổ chức học tập rút kinh nghiệm trong công tác phân tích, 
thẩm định qua các phương án/dự án kinh doanh đã được thẩm định, 
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đặc biệt là phương án, dự án kinh doanh kém hiệu quả phải gia hạn 
nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ... để cán bộ đánh giá và rút ra bài học kinh 
nghiệm bổ ích trong công tác này.   

Bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, giao đúng 
người, đúng việc. 

Tăng cường gắn trách nhiệm của CBTD với quyền lợi vật 
chất tạo cho họ sự năng động, sáng tạo và linh hoạt để làm tốt công 
việc của mình. 

3.2.4 Xây dựng hệ thống chấm điểm doanh nghiệp 
Để nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng cần xây dựng một 

hệ thống chấm điểm tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp: 
Hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) gồm 2 tầng 
- Tầng 1: Tầng xếp hạng DN: phản ánh khả năng vỡ nợ của 

DN trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình. 
- Tầng 2: Tầng xếp hạn khoản vay: phản ánh những tổn thất 

ước tính về vốn và lãi của khoản vay. 
3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực 

 - Căn cứ vào việc kết quả khảo sát tại các vị trí công việc để 
lựa chọn phương án tuyển dụng từ bên ngoài phù hợp hơn hay chuyển 
từ bên trong của MB-CN Đà Nẵng. Tuy số lượng cán bộ, chuyên viên 
đông có nhiều kinh nghiệm công tác, tuy nhiê khả năng nắm bắt công 
nghệ thông tin còn nhiều hạn chế thì việc tuyển dụng từ bên trong kết 
hợp với đào tạo lại và tự đào tạo tỏ ra khá thích hợp, việc tuyển dụng 
mới từ bên ngoài chỉ nên áp dụng đối với một số vị trí cần chuyên môn 
cao hoặc những công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp… 
 - Đối với vị trí tín dụng, thẩm định ngoài học vấn, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ thì các tiêu chuẩn khác cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng công việc phân tích, thẩm định. 
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 - Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ tín dụng để 
có kế hoạch đào tạo kịp thời các kỹ năng cần tiết để ứng dụng trong công 
việc hiệu quả 
 - Cần đãi ngộ về tiền lương, thưởng, phúc lợi…để cán bộ tín 
dụng yên tâm công tác, khắc phục và chấn chỉnh ngay các lệch lạc đối 
với các biểu hiện biến chất, trục lợi, những hành động không đúng 
trên lợi ích của ngân hàng gây ảnh hưởng đến khách hàng. 
 - Thiết lập môi trường làm việc thân thiện, cộng tác, nâng cao 
tính chủ động, phối hợp của các bộ phận, giữa các đồng nghiệp với 
nhau. Để rèn luyện tính kỹ cương, nề nếp ngoài việc bản thân cán bộ 
tín dụng tự nhận thức và rèn luyện; cần phát huy vai trò của người 
lãnh đạo trong công tác quản lý, định hướng và điều chỉnh hành vi 
của cán bộ. 
 - Thực hiện việc luân chuyển cán bộ tín dụng đình kỳ: Rủi ro 
tín dụng có nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng, đặc biệt từ việc 
cán bộ tín dụng móc nối với khách hàng làm giả hồ sơ, cho vay sai 
mục đích, thiếu điều kiện…. do đó để hạn chế những rủi ro này cần 
thực hiện việc luân chuyển cán bộ tín dụng giữa các phòng giao dịch, 
chi nhánh với nhau. 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  
Thông qua việc phản ánh thực tế công tác phân tích báo cáo 

tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng trong 
chương 2 và 3, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng (CIENCO 5) đáp ứng 
tốt hơn trong việc thu thập, xem xét, phân tích các báo cáo nhằm cung 
cấp thông tin cho Ban lãnh đạo Ngân hàng trong việc ra quyết định 
cho vay. Những giải pháp tác giả đưa ra đó là: 
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Hoàn thiện quy trình phân tích báo cáo tài chính khách hàng 
nhằm đưa ra một quy trình phân tích cụ thể, nhất quán giúp CBTD 
thuận tiện trong việc phân tích. 

Đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho việc 
phân tích như tăng cường việc tiếp xúc với khách hàng, sử dụng các 
phương tiện truyền thông có liên quan đến hoạt động của chi nhánh 
và ngân hàng giúp bổ sung thông tin cần thiết. 

Trong quá trình phân tích BCTC tại ngân hàng, các BCLCTT 
và thuyết minh BCTC chưa được sử dụng nên chương này đã được 
bổ sung. 

Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích như: 
Kiểm soát chi phí của doanh nghiệp từ đó có thể đánh giá 

chất lượng quản lý và kiểm soát chi phí, tạo ra doanh thu. 
Bổ sung việc đánh giá sản phẩm của doanh nghiệp có được 

thị trường chấp nhận hay không dựa vào tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 
và lợi nhuận.  

Hoàn thiện về công tác phân tích như cần ban hành các quy 
định cụ thể và văn bản hướng dẫn để đưa công tác tổ chức phân tích 
hoạt động tốt hơn, bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ tín dụng. 

Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống chấm điểm doanh nghiệp: 
nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng. 

Cần xây dựng được chiến lược tín dụng cho phù hợp, linh 
hoạt như đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng hợp lý, xác định các 
thành phần kinh tế để đầu tư tín dụng… 
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KẾT LUẬN  
Phân tích báo cáo tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong việc phân tích thông tin kinh tế cho nhà quản lý doanh nghiệp 
và các đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc 
ra quyết định. 

Qua thời gian nghiên cứu lý luận về phân tích báo cáo tài 
chính và phân tích báo cáo tài chính khách hàng, cùng với việc tìm 
hiểu thực trạng phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng 
TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng, tác giả đã hoàn thành luận 
văn Thạc sy Quản trị kinh doanh với đề tài “ Hoàn thiện phân tích 
báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi 
nhánh Đà Nẵng”. 

Luận văn cơ bản đã giải quyết một số vấn đề sau:  
- Trình bày những lý luận cơ bản về báo cáo tài chính và 

phân tích báo cáo tài chính khách hàng.  
- Trình bày khái quát thực trạng công tác phân tích báo cáo 

tài chính khách hàng tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà 
Nẵng, mục tiêu phân tích tài liệu phục vụ cho phân tích, nội dung 
phương pháp phân tích những đánh giá của tác giả về công tác phân 
tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – 
Chi nhánh Đà Nẵng trong việc đáp ứng nhu cầu phân tích.  

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đưa ra 
phương hướng hoàn thiện công tác báo cáo tài chính khách hàng tại 
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng dựa trên việc phân 
tích các chỉ tiêu tài chính, cồng tác phân tích và quy trình phân tích. 
Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp hoàn thiện về quy trình, nội dung 
và phương pháp phân tích.  


