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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam trong những năm qua đã hòa vào dòng chảy của nền 

kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa thế giới, đạt được nhiều thành 

tựu to lớn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và 

trên thị trường quốc tế. Trong sự phát triển chung đó không thể không 

kể đến sự đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng thương mại. 

Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại là một trong 

những hoạt động chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát 

triển của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, do đặc trưng kinh doanh trong 

lĩnh vực tiền tệ, các ngân hàng luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm 

ẩn, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi mà có sự tham gia mạnh mẽ 

của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước trong tiến trình hội nhập 

tài chính quốc tế. Những rủi ro này thường xảy ra dưới nhiều hình thức 

khác nhau gây nên những tổn thất cho các ngân hàng nói riêng và nền 

kinh tế nói chung. Hầu hết các khoản cho vay ngân hàng đều yêu cầu 

phải được đảm bảo, và đối với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 

hình thức đảm bảo tiền vay phổ biến là thế chấp. Tuy đã có đảm bảo 

bằng tài sản thế chấp nhưng hoạt động cho vay dưới hình thức này 

thực tế vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro do nhiều nguyên nhân, khách quan và 

chủ quan. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Hoàn 

thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại ngân 

hàng Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng” để làm luận 

văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động cho vay có 

đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài 

sản thế chấp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Đà 

Nẵng. 
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- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm 

bảo bằng tài sản thế chấp trong thời gian đến tại Ngân hàng Công 

thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay có đảm 

bảo bằng những tài sản có thể thế chấp của khách hàng vay, tại Ngân 

hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong hoạt động cho vay có 

đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – 

chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Đề tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin từ tình hình 

thực tế hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh 

Đà Nẵng, từ tài liệu, sách báo, các bài viết liên quan. 

- Đề tài sử dụng phương pháp thông kê, mô tả, phân tích, tổng 

hợp, so sánh, lập luận, đánh giá và tham khảo ý kiến chuyên gia. 

5. Bố cục đề tài 

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

luận văn được chia làm các chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay có đảm bảo bằng 

tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài 

sản thế chấp tại ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Đà 

Nẵng. 

Chương 3: Hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài 

sản thế chấp tại ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Đà 

Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM 

BẢO BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI CÁC NHTM 

 

1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Vai trò 

1.1.3. Phân loại 

1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN 

THẾ CHẤP CỦA NHTM 

1.2.1. Khái niệm, bản chất của thế chấp tài sản 

a. Khái niệm 

b. Bản chất 

c. Các hình thức thế chấp tài sản 

1.2.2. Nội dung của hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài 

sản thế chấp của NHTM 

a. Kiểm tra điều kiện về tài sản thế chấp 

b. Xác định giá trị tài sản thế chấp 

c. Xác định mức cho vay trên giá trị tài sản thế chấp 

d. Quản lý tài sản thế chấp 

e. Xử lý tài sản thế chấp 

1.3. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ 

ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP CỦA CÁC NHTM 

1.3.1. Các yếu tố thuộc về khách  hàng 

1.3.2. Các yếu tố thuộc về ngân hàng 

1.3.3. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng pháp lý 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO 

BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG 

THƢƠNG VIỆT NAM – CHI   NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành  

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và tổ chức quản lý 

2.1.3. Khái quát tình hình kinh doanh của ngân hàng TMCP 

Công thƣơng Việt Nam-chi nhánh Đà Nẵng (từ năm 2011 đến năm 

2013) 

a. Hoạt động huy động vốn  

Bảng 2.1 - Tình hình huy động vốn của ngân hàng 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch 

12/11 

Chênh lệch 

13/12 

Số tiền TL(%) Số tiền TL(%) 

I. Vốn HĐ từ 

tiền gửi 
2,113,564 2,189,777 2,203,452 76,213 3.61 13,675 0.624 

1. TG dân cư 1,011,157 1,186,034 1,267,072 174,877 17.29 81,038 6.832 

2.  TG tổ 

chức kinh tế 
1,102,407 1,003,743 936,380 -98,664 -8.95 -67,36 -6.711 

II. PH giấy 

tờ có giá 
5,473 6,840 6,910 1,367 24.98 70 1.023 

III. Đi vay 9,821 10,289 10,308 468 4.77 19 0.184 

Tổng nguồn 

vốn 
2,128,858 2,206,906 2,220,670 78,048 3.67 13.764 0.624 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua bảng 2.1 ta nhận thấy nguồn vốn huy động qua ba năm đều 

tăng nhẹ. Năm 2013, con số này đã tăng lên là 2,203,452 triệu đồng, 

tương đương 0.64% so với năm 2012. Trong đó, nguồn vốn huy động 

của ngân hàng chủ yếu được huy động từ  tiển gửi, cụ thể là tiền gởi 

dân cư và tiền gởi tổ chức kinh tế. 



5 

b. Hoạt động cho vay 

Bảng 2.2 –Tình hình hoạt động cho vay của ngân hàng 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch 

12/11 

Chênh lệch 

13/12 

Số tiền TL 

(%) 

Số tiền TL 

(%) 

1. Doanh số cho 

vay 4,825,790 4,608,562 5,128,187 

-

217,228 -4.50 519,625 11.28 

    _Ngắn hạn 3,862,072 3,503,736 3,330,450 

-

358,336 -9.28 

-

173,286 -4.95 

    _ Trung - dài 

hạn 963,718 1,104,826 1,797,737 141,108 14.64 692,911 62.72 

2. Doanh số thu 

nợ  4,591,508 4,300,136 4,838,491 

-

291,372 -6.35 538,355 12.52 

    _Ngắn hạn 3,666,333 3,400,008 3,300,320 

-

266,325 -7.26 -99,688 -2.93 

    _ Trung - dài 

hạn 925,175 900,128 1,538,171 -25,047 -2.71 638,043 70.88 

3. Dƣ nợ BQ 2,060,191 2,034,597 2,107,164 -25,594 -1.24 72,567 3.57 

4. Dƣ nợ nhóm 

2 2,568 734 2,503 -1,834 

-

71.42 1,769 241 

5. Dƣ nợ xấu 2,728 3,720 2,735 992 36.36 -985 -26.5 

6. Tỷ lệ nợ 

xấu/tổng dƣ 

nợ(%) 0.1324 0.1828 0.1298   

 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua bảng 2.2, ta thấy rằng doanh số cho vay và doanh số thu nợ 

đều giảm trong năm 2012 và tăng qua năm 2013, trong đó doanh số 

cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn và có xu hướng ngày 

càng giảm, ngược lại là doanh số cho vay trung dài hạn dần tăng lên 

qua các năm.  

c. Kết quả hoạt động kinh doanh 



6 

Bảng 2.3 – Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh 

lệch12/11 

Chênh 

lệch13/12 

Số 

tiền 
TL(%) 

Số 

tiền 
TL(%) 

1. Tổng thu 

nhập 476,536 450,840 508,711 

-

25,696 -5.39 57,871 12.84 

1.1 Thu từ 

hoạt động 

tín dụng 407,350 368,832 413,593 

-

38,518 -9.46 44,761 12.14 

1.2 Thu từ 

dịch vụ NH 29,712 35,308 37,337 5,596 18.83 2,029 5.75 

1.3 Thu 

ngoài tín 

dụng 17,858 22,452 30,954 4,594 25.73 8,502 37.87 

1.4 Thu từ 

hoạt động 

khác 21,616 24,248 26,827 2,632 12.18 2,579 10.64 

2. Tổng chi 

phí 427,743 434,670 458,938 6,927 1.62 24,268 5.58 

2.1 Chi phí 

trả lãi tiền 

gửi 362,582 365,610 374,153 3,028 0.84 8,543 2.34 

2.2 Chi phí 

kinh doanh 

khác 8,127 9,763 9,750 1,636 20.13 -13 -0.13 

2.3 Chi phí 

chung 40,636 41,852 45,756 1,216 2.99 3,904 9.33 

2.4 Chi phí 

khác 16,398 17,445 11,059 1,047 6.38 -6,386 -36.61 

3. Lợi 

nhuận 

trƣớc thuế 48,793 16,170 51,974 

-

32,623 -66.86 35,804 221.42 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua ba năm thu nhập của ngân hàng có xu hướng gia tăng, 

nhưng năm 2012 lại giảm nhẹ so với năm 2011 (giảm đi 25,696 triệu 
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đồng tương đương 5.39%). Lợi nhuận của ngân hàng được tạo ra từ 

hoạt động cho vay, tuy nhiên do tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng còn cao, 

công tác thu hồi nợ xấu còn gặp khó khăn, dẫn đến thu nhập của ngân 

hàng chưa được ổn định.  

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO 

BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG 

THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Quy trình cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp 

tại ngân hàng  

- Nhận và kiểm tra hồ sơ 

- Thẩm định hồ sơ vay vốn 

- Lập hợp đồng về tài sản thế chấp 

- Xác định các chỉ tiêu cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng với 

khách hàng 

- Bàn giao tài sản thế chấp và giải ngân 

- Thu nợ và giải chấp 

2.2.2. Tình hình thẩm định tài sản thế chấp 

Công tác thẩm định đối với những món vay có tài sản thế chấp 

của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được áp dụng theo 

quyết định  số 1168/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 11/11/2011 V/v Ban 

hàng quy định thực hiện bảo đảm cấp tín dụng và các văn bản sửa đổi 

có liên quan 

a. Thẩm định về điều kiện tài sản thế chấp 

Hồ sơ tài sản thế chấp tại chi nhánh phải đảm bảo: 

- Đủ loại và đủ số lượng theo yêu cầu 

- Có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan có liên quan 

- Phù hợp về mặt nội dung giữa các tài liệu 

- Các loại giấy tờ cụ thể trong bộ hồ sơ 

Hàng năm số tài sản thế chấp được tiếp nhận tại chi nhánh 

không ngừng tăng lên về số lượng (năm 2013 là 18,050 món so với 

năm 2011 là 15,720 món), đòi hỏi sự làm việc cật lực của CBTD dưới 

áp lực cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ tài sản được thẩm định và sau đó là được 
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cho vay vẫn chiếm tỷ lệ cao qua các năm (xấp xỉ 90% trên tài sản thế 

chấp được tiếp nhận tại chi nhánh), nghĩa là chất lượng tài sản thế 

chấp tại chi nhánh khá tốt, khả năng đảm bảo thu hồi vốn vay cao. 

Những cơ sở mà Vietinbank Đà Nẵng dựa vào khi thẩm định tài sản 

thế chấp: 

- Nguồn thông tin do khách hàng cung cấp 

- Khảo sát thực tế 

- Từ chính quyền địa phương, công an, tòa án, cơ quan đăng ký 

giao dịch đảm bảo, ngân hàng khác, hàng xóm, báo chí… 

Quá trình thẩm định tài sản thế chấp tập trung vào vấn đề là tài 

sản đó có đủ điều kiện pháp lý, giá trị của tài sản cũng như thẩm định 

khả năng thu hồi nợ vay trong trường hợp phải xử lý tài sản thế chấp – 

đây gần như là vấn đề quyết định đến việc chi nhánh có cho khách 

hàng vay vốn hay không. Đối với mỗi loại tài sản đều có những 

phương pháp thẩm định khác nhau, tạo nên sự đa dạng về chủng loại 

nhưng đồng thời cũng tạo sự khó khăn cho CBTD. Để thống nhất 

trong toàn hệ thống cũng như để thuận tiện trong việc theo dõi và quản 

lý, chi nhánh đã sắp xếp vào 4 nhóm gồm:  

+ Quyền sử dụng đất, nhà ở, CTXD gắn liền với đất 

+ Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 

+ Tài sản hình thành trong tương lai 

+ Hàng tồn kho 

Hạn chế: 

- Việc thẩm định năng suất hoạt động của từng loại tài sản đảm 

bảo như : dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị … khó thực hiện do 

năng lực của cán bộ thẩm định, không thể am hiểu hết các kiến thức về 

chuyên môn tất cả các lĩnh vực. Tại chi nhánh, tài sản thế chấp là máy 

móc thiết bị được khá nhiều khách hàng sử dụng, vì vậy nếu mời 

chuyên gia đối với những món vay thấp nhưng chi phí cao thì ảnh 

hưởng đến lợi nhuận của chi nhánh. 

- Thẩm định tài sản hình thành từ vốn vay tuy có dựa vào văn 

bản hướng dẫn của Luật dân sự, quy định của ngân hàng Công thương 
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Việt Nam, nhưng vì hiện tại chưa lường hết được các rủi ro có thể xảy 

ra nên việc kiểm soát rất khó. 

- Việc thẩm định tính chuyển nhượng của tài sản thế chấp rất 

khó, nhất là quyền sử dụng đất, nhà ở, nên thường được cán bộ thẩm 

định đánh giá một cách chủ quan. 

b. Định giá tài sản thế chấp 

- Đối với máy móc thiết bị: phải căn cứ vào giá trị còn lại, giá 

công bố trên báo chí, giá chào bán của các đại lý, tình hình cung cấp 

máy móc trên thị trường. 

- Đối với quyền sử dụng đất cán bộ thẩm định phải tiến hành đo 

lường diện tích đất và xem xét công trình kiến trúc, khung cảnh xung 

quanh, cơ sở hạ tầng (cấp và thoát nước, viễn thông, điện, đường), loại 

kiến trúc, mục đích sử dụng hiện tại, tuổi đời, tình trạng duy tu, sửa 

chữa… và tính giá đất dựa vào “khung giá đất trên địa bàn tỉnh/thành 

phố” do uỷ ban tỉnh/thành phố cung cấp và giá trị chuyển nhượng 

tham khảo của trung tâm địa ốc và các nguồn thông tin khác tại thời 

điểm định giá. Đối với tài sản gắn liền với đất và nhà ở, cán bộ thẩm 

định phải cân nhắc các yếu tố: thời gian sử dụng, tình trạng sử dụng, 

giá trị sử dụng, các hao mòn. 

- Đặc biệt, đối với tài sản đem thế chấp là những tài sản chưa có 

sẵn ở hiện tại, mà được hình thành trong tương lai từ vốn vay: giá trị 

tài sản là giá trị theo dự toán thoả thuận của 2 bên chi nhánh cho vay 

và khách hàng dựa vào những giấy tờ liên quan đến nguồn hình thành 

tài sản đó. 

Hạn chế: 

- Áp lực chỉ tiêu và cạnh tranh từ ngân hàng khác, cùng với sự 

am hiểu có hạn chế của cán bộ thẩm định nên việc định giá chưa thật 

chính xác, phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của cán bộ. 

- Định kỳ chi nhánh tiến hành kiểm tra, đánh giá lại tài sản thế 

chấp , phát sinh những trường hợp giá trị tài sản thế chấp không đủ 

đảm bảo cho dư nợ vay theo quy định vì nhiều tài sản bị giảm giá do 

khấu hao. 
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2.2.3. Tình hình hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản 

thế chấp  

* Tình hình chung: 

Bảng 2.6 – Tình hình chung về hoạt động cho vay có đảm bảo bằng 

tài sản thế chấp 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

ST % ST % ST % 

1. Dư nợ 

bình quân 
2,060,191 100 2,034,597 100 2,107,164 100 

- dư nợ thế 

chấp 
1,174,308 57.00 1,302,104 64.00 1,344,976 63.83 

- dư nợ cầm 

cố 
440,381 21.38 394,828 19.41 388,571 18.44 

- dư nợ bảo 

lãnh của bên 

thứ 3 

230,022 11.17 187,435 9.21 203,610 9.66 

- dư nợ tín 

chấp 
215,480 10.46 150,230 7.38 170,007 8.07 

2. Nợ xấu 2,728 0.1324 3,720 0.1828 2,735 0.1298 

- dư nợ thế 

chấp 
1,959 0.1668 2,750 0.2112 1,970 0.1465 

- dư nợ cầm 

cố 
314 0.0713 350 0.0886 240 0.0618 

- dư nợ bảo 

lãnh của bên 

thứ 3 

235 0.1022 320 0.1707 240 0.1179 

- dư nợ tín 

chấp 
220 0.1021 300 0.1997 285 0.1676 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu 2.6 ta thấy, trong các loại hình cho vay có đảm 

bảo tại chi nhánh thì cho vay thế chấp luôn chiếm tỷ trọng cao nhất 

(trung bình chiếm 60% tổng dư nợ). Đây là hình thức cho vay có đảm 

bảo phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân 

trong việc vay vốn ngắn, trung và dài hạn. Tỉ lệ nợ xấu qua các năm 

đều không ở mức rủi ro, có xu hướng giảm đối với cả số tuyệt đối, 

nhưng so với những hình thức còn lại thì đây không phải quá an toàn. 

Nợ xấu của hình thức cho vay thế chấp chỉ thấp hơn cho vay tín chấp, 

còn lại thường cao hơn cho vay cầm cố và cho vay có bảo lãnh của bên 
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thứ ba. Nguyên nhân là do hình thức cho vay này chịu ảnh hưởng 

nhiều của tình hình kinh tế, tình hình khách hàng kinh doanh thua lỗ, 

hay suy nghĩ ỷ lại tài sản thế chấp, cộng với nguy cơ rủi ro khi việc 

nắm giữ tài sản là ở khách hàng, tài sản vẫn được sử dụng trong thời 

gian được thế chấp, giá trị tài sản bị ảnh hưởng nhiều. 

a. Theo đối tượng khách hàng 

Bảng 2.7 – Tình hình hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản 

thế chấp theo đối tượng khách hàng 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

ST % ST % ST % 

1. Dư nợ 

bình quân 

1,174,308 100 1,302,104 100 1,344,976 100 

- Cá nhân, 

hộ gia đình 
352,292 29.13 342,974 26.34 386,815 28.76 

- Doanh 

nghiệp 
822.016 70.87 959,130 73.66 958,161 71.24 

2. Nợ xấu 1,959 0.1668 2,750 0.2112 1,970 0.1465 

- Cá nhân, 

hộ gia đình 
509 0.1445 755 0.2201 480 0.1241 

- Doanh 

nghiệp 
1,450 0.1764 1,995 0.2080 1,490 0.1555 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu 2.7 ta thấy rằng tại chi nhánh, đối tượng doanh 

nghiệp vay vốn có tài sản thế chấp chiếm đa số, tỷ trọng dư nợ luôn 

chiếm trên 70% trong 3 năm. Trong loại hình cho vay thế chấp, thì đối 

tượng doanh nghiệp thường mang tài sản làm đảm bảo có giá trị lớn 

cho các khoản vay, tài sản chủ yếu là trụ sở, nhà xưởng, máy móc thiết 

bị, phương tiện vận tải, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng 

khi xác định số tiền giải ngân. Tuy nhiên, song song với đó cũng tiềm 

ẩn rủi ro rất lớn cho ngân hàng, bởi số tiền cho vay thường lớn, giai 

đoạn trả nợ phụ thuộc vào quá trình kinh doanh, thanh toán tiền hàng 

của doanh nghiệp, nên khó khăn để thu nợ đầy đủ và đúng hạn. Do đó, 

tỷ lệ nợ xấu luôn cao hơn so với cho vay thế chấp khách hàng cá nhân. 

Riêng đối với cá nhân và hộ gia đình, tỷ trọng dư nợ cho vay tại 

chi nhánh chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, thường duy trì ổn định ở mức dưới 
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30%, với mục đích tiêu dùng như mua sắm vật dụng trong nhà, 

phương tiện đi lại hay mua sửa nhà là chủ yếu, bảo đảm chính là nhà 

cửa của họ, đối tượng này khá là an toàn. Bởi bên cạnh tài sản thế 

chấp, thì khả năng tài chính ở mức khá và ổn định của khách hàng 

cũng là yếu tố quan trọng để chi nhánh đồng ý cho vay. Tuy nhiên, có 

số ít vay vốn là kinh doanh nhỏ lẻ thì rủi ro hơn, trong trường hợp này 

tài sản thế chấp có thể là kho hàng hóa, đòi hỏi chi nhánh phải có kế 

hoạch kiểm tra, kiểm soát kĩ càng hơn. 

b. Theo loại tài sản thế chấp  

Bảng 2.8 - Tình hình hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế 

chấp theo loại tài sản 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

ST % ST % ST % 

1. Dƣ nợ bình quân 1,174,308 100 1,302,104 100 1,344,976 100 

-Quyền sử dụng đất, Nhà ở, 

CTXD gắn liền với đất 
720,750 61.38 700,162 53.77 787,098 58.52 

-Máy móc thiết bị, phương 

tiện vận tải 
332,739 28.33 410,134 31.50 351,224 26.11 

-TSHT trong tương lai 100,009 8.51 170,880 9.78 178,864 13.3 

-Hàng tồn kho 20,810 1.77 20,928 2.13 27,790 2,07 

2. Nợ xấu 1,959 0.1668 2,750 0.2112 1,970 0.1465 

-Quyền sử dụng đất, Nhà ở, 

CTXD gắn liền với đất 
1,029 0.143 1,500 0.214 913 0.116 

-Máy móc thiết bị, phương 

tiện vận tải 
820 0.246 1020 0.249 895 0.255 

-TSHT trong tương lai 72 0.072 197 0.115 120 0.067 

-Hàng tồn kho 38 0.183 33 0.158 42 0.151 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu 2.8, ta thấy dư nợ cho vay thế chấp chủ yếu là 

được đảm bảo bằng nhà ở, công trình gắn liền với đất; dù có xu hướng 

giảm nhưng vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn so với 3 loại tài sản còn lại. 

Ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế chung khiến cho thị trường bất 

động sản trầm lắng, giá trị các bất động sản giảm, từ đó làm cho số 

tiền giải ngân cho những khoản vay có thế chấp các loại tài sản này 

giảm theo, nhất là quyền sử dụng đất và nhà ở hay chịu những tác 

động trong ngắn hạn một cách rõ rệt. Kéo theo đó, tỷ lệ nợ xấu của 
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khoản mục này trong năm 2012 cũng đạt tỷ lệ cao nhất 0.214%, mặc 

dù vậy, đây cũng là sự lựa chọn an toàn đối với ngân hàng, bởi rủi ro ít 

đột biến (tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì ở mức ổn định, xấp xỉ nhau). 

Tỷ trọng dư nợ bình quân của các khoản vay có đảm bảo bằng 

văn phòng làm việc, máy móc thiết bị hay phương tiện vận tải tuy 

không chiếm cao nhất, nhưng cũng thuộc top đầu, xấp xỉ 1/4 trong 

tổng dư nợ cho vay thế chấp. Tuy nhiên, rủi ro đến từ loại cho vay này 

chiếm tỷ trọng khá cao, cao nhất trong bốn loại còn lại, Chi nhánh 

cũng không muốn tăng trưởng dư nợ đối với các khoản vay đảm bảo 

bằng tài sản này bởi sự chênh lệch về tình hình tài sản thực tế lúc xử lý 

và khi định giá, dẫn đến tình trạng khó thanh lý, nguy cơ mất mát tài 

sản là khá lớn. 

Khoản vay có đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai 

và hàng tồn kho qua các năm luôn chiếm 1 tỷ trọng nhỏ và ít thay đổi. 

Đối với khoản cho vay đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương 

lai hầu hết hiện có ở chi nhánh là các nhà ở thương mại, căn hộ chung 

cư, có xu hướng ngày càng mở rộng hơn cho phù hợp với chiến lược 

cho vay dự án đầu tư của ngân hàng Công thương Việt Nam; nhưng 

không phải là hình thức cho vay này an toàn, bởi nó tiềm ẩn nguy cơ 

rủi ro cao trong tương lai, khi xem xét khoản vay thì tài sản chưa hình 

thành, chưa có giấy tờ xác thực đầy đủ, quản lý tài sản này cũng khó 

khăn do liên quan đến nhiều chủ thể (khách hàng vay, chủ đầu tư, ngân 

hàng bên chủ đầu tư). Đối với khoản cho vay có đảm bảo bằng hàng 

tồn kho, đây là loại chiếm tỷ trọng thấp nhất ở chi nhánh do ít phổ 

biến.  Rủi ro trong loại này thường xuất phát từ sự chủ quan của cán 

bộ và sự gian lận của khách hàng. 

c. Theo kỳ hạn vay 
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Bảng 2.9 – Tình hình hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản 

thế chấp theo kỳ hạn 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ 

tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

ST % ST % ST % 

1. Dư 

nợ bình 

quân 

1,174,308 100 1,302,104 100 1,344,976 100 

- Ngắn 

hạn 
348,292 28.13 322,974 25.14 366,815 26.76 

- Trung 

dài hạn 
826,016 71.87 979,130 74.86 978,161 73.24 

2. Nợ 

xấu 
1,959 0.1668 2,750 0.2112 1,970 0.1465 

- Ngắn 

hạn 
524 0.1504 640 0.1981 470 0.1281 

- Trung 

dài hạn 
1,435 0.1737 2,110 0.215 1,500 0.1533 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp ngân hàng TMCP Công thương VN – Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu 2.9, ta thấy cho vay có đảm bảo bằng tài sản 

thế chấp thường được sử dụng cho những khoản vay có kỳ hạn dài 

(trên 1 năm), có xu hướng ổn định. Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn qua 

các năm đều trên mức 70%, cao nhất là vào năm 2012 đạt tỷ trọng 

74.86%. Trong khi đó, dư nợ các khoản vay có thế chấp kỳ hạn ngắn 

lại biến động quanh ở tỷ trọng 26%. Nguyên nhân là khi khách hàng đi 

vay vốn, đảm bảo bằng những tài sản thế chấp có giá trị lớn, thì giá trị 

các món vay cũng lớn, do đó xu hướng vay vốn có kỳ hạn dài, trả gốc 

và lãi nhiều lần, chia nhỏ áp lực trả nợ. Mặt khác, khi đi vay có đảm 

bảo bằng thế chấp, khách hàng chỉ cần giao giấy tờ gốc của tài sản thế 

chấp (hồ sơ gốc), không chuyển giao tài sản cho ngân hàng quản lý, 

khách hàng vẫn sử dụng tài sản đó phục vụ cho hoạt động kinh doanh 

nên không ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất hay tình hình sinh hoạt 

của khách hàng. 

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của cho vay trung dài hạn cũng luôn cao 

hơn so với ngắn hạn. Là do khi cho vay dài hạn, dư nợ thường lớn 
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hơn, cán bộ tín dụng khó quản lý món vay thường xuyên và kiểm soát 

tốt khách hàng , cùng với đó là tình hình sử dụng vốn, và tình hình về 

tài sản thế chấp. 

2.3  ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO 

BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG 

THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc  

Quy mô và chất lượng của hình thức cho vay có đảm bảo bằng 

tài sản thế chấp trong năm 2013 có sự chuyển biến tích cực. 

- Tổng dư nợ tăng lên đạt tỉ lệ 20% so với năm 2012, hoàn thành 

chỉ tiêu mà Vietinbank giao. 

- Tỉ lệ nợ xấu giảm rõ rệt, chỉ còn 0,1465%. 

Từ đây, ta thấy được hiệu quả kinh doanh được nâng lên rõ rệt. 

Sở dĩ có được kết quả này là do: 

- Chi nhánh chú trọng đến khâu nhận hồ sơ, chọn lọc khách 

hàng theo năng lực và chọn lọc tài sản thế chấp, kiểm tra kỹ càng về 

tính pháp lý, tính dễ phát mại một cách khách quan, nghiêm túc. 

- Chi nhánh áp dụng từng tỉ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo cho 

từng loại tài sản thế chấp khác nhau, và cho từng khách hàng có tình 

hình tài chính khác nhau. Làm như vậy, chi nhánh đã giảm rủi ro cho 

những đối tượng có tiềm ẩn những nguy cơ không tốt. 

- Trong quá trình cho vay, chi nhánh còn chủ động thường 

xuyên đánh giá lại tài sản thế chấp, kiểm soát số tiền giải ngân, đồng 

thời cũng là xem xét thực trạng hiện tại của tài sản đảm bảo.  

- Đối với mỗi tài sản thế chấp có đặc điểm riêng, chi nhánh đều 

có chính sách quản lý khác nhau để tăng an toàn trong hoạt động kinh 

doanh và thuận lợi khi xử lý tài sản.  

- Về công tác xử lý nợ: chi nhánh có chủ trương là chủ động, 

không để nợ tồn đọng kéo dài nên tỉ lệ thu hồi sau khi xử lý luôn đạt tỉ 

lệ hợp lý. Trong năm 2013, chi nhánh đã tiến hành xử lý tài sản đảm 

bảo được 8 khách hàng, trong khi chuyển sang nợ xấu và xuất ra ngoại 

bảng được 14 khách hàng, tỷ lệ xử lý đạt trên 50%, những khách hàng 
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chưa xử lý được trong năm nay tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý trong 

năm tiếp theo.  

- Quy mô tín dụng được mở rộng đã tạo uy tín của Vietinbank 

chi nhánh Đà Nẵng được nâng lên, kéo theo đó quy mô nguồn vốn huy 

động cũng ngày càng ổn định và tăng lên qua các năm.  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân  

 Dễ xảy ra sự “bắt tay” của 2 cán bộ phòng Quan hệ khách 

hàng và phòng Quản lý rủi ro để nâng giá trị tài sản thế chấp, nâng 

mức cho vay. Đây là rủi ro khó tránh khỏi. 

 Theo quy định của Ngân hàng Công thương thì doanh 

nghiệp trước khi được vay vốn cần trình hồ sơ có các báo cáo tài chính 

được kiểm toán, hoặc có xác nhận của cơ quan thuế. Tuy nhiên, với 

những doanh nghiệp nhỏ thì không có kiểm toán, như loại hình công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư nhân, doanh nghiệp tư nhân... 

Dù những đối tượng này kinh doanh hiệu quả nhưng khó tiếp cận được 

với nguồn vốn của chi nhánh. 

 Vẫn còn tồn tại nhiều món vay thế chấp thứ hai, dẫn đến 

tình trạng ngân hàng sẽ gặp hạn chế trong quá trình quản lý tài sản và 

rủi ro khi xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ xấu. 

 Ngân hàng còn “khoanh vùng” cho vay ở đối tượng doanh 

nghiệp nhiều, chưa thật nới rộng điều kiện cho khách hàng cá nhân 

tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, cho dù đây là đối tượng khá an toàn. 

 Chưa có văn bản quy định rõ về việc nhận tài sản đảm bảo là 

tài sản hình thành trong tương lai, nên cán bộ tín dụng khi thẩm định 

hồ sơ, kiểm soát trong quá trình cho vay còn chưa chặt chẽ. Những 

món vay này ẩn chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhất là đối với tài sản hình 

thành trong tương lai là đất, nhà ở hoặc nhà chung cư, bởi chi nhánh 

khó kiểm soát được quyền sở hữu.  

 Hiệu quả của việc định giá tài sản chưa cao, văn bản quy 

định về định giá tài sản thế chấp còn chưa cụ thể, khó thực hiện, vì thế 

gây khó khăn trực tiếp khi quyết định số tiền giải ngân, có thể gây cản 

trở cho việc tiếp cận vốn ngân hàng của khách hàng.  
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 Việc quản lý tài sản thế chấp còn bộc lộ nhiều điểm yếu 

kém, mà hầu như các khoản cho vay thế chấp kì hạn dài chiếm tỷ trọng 

lớn, nên thời gian khách hàng khai thác và sử dụng tài sản dài, gây ra 

sự giảm giá trị tài sản chênh lệch nhiều so với khi nhận thế chấp, rủi ro 

đặc biệt với các khoản cho vay có thế chấp máy móc thiết bị, hay hàng 

tồn kho. 

 Chất lượng CBTD và thẩm định chưa theo kịp yêu cầu: số 

lượng và chất lượng cán bộ tại chi nhánh vẫn chưa đáp ứng được yêu 

cầu công việc, đặc biệt là những dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ 

thuật phức tạp như: xây dựng, kinh doanh hàng chuyên dụng… với 

những tài sản thế chấp có giá trị lớn cần trình độ chuyên môn cao cộng 

thêm  sức ép về thời gian từ phía khách hàng nên một số dự án cán bộ 

thẩm định không thể thực hiện  được đầy đủ, toàn diện tất cả các nội 

dung trên theo quy định. 

 Bên cạnh đó còn tồn tại một số cán bộ ngân hàng có đạo đức 

kém đã kết nối với khách hàng gây tổn thất cho chi nhánh. 

 Thông tin thu thập được để thẩm định món vay vẫn còn 

nhiều hạn chế, chưa thật chính xác, kịp thời, chưa đủ sự đảm bảo, tin 

cậy. Nguồn thông tin để thẩm định lịch sử giao dịch của khách hàng, 

thẩm định tài sản thế chấp rất ít, lại không có cơ sở khẳng định  tính 

trung thực, khách quan của thông tin.  



18 

CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO BẰNG 

TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG 

VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG 

THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Định hƣớng chung  

3.1.2. Định hƣớng cơ bản của ngân hàng Công thƣơng Việt 

Nam-chi nhánh Đà Nẵng trong hoạt động cho vay có đảm bảo 

bằng tài sản thế chấp 

- Hoàn thiện hơn nữa quy trình cho vay có bảo đảm bằng tài sản 

thế chấp, để quy trình hợp lý hơn, dễ thực hiện hơn, giảm thiểu những 

điểm rườm rà không rõ ràng gây khó khăn cho CBTD trong quá trình 

thực hiện. 

- Lựa chọn những dự án phù hợp với chiến lược phát triển của 

đất nước trong thời gian tới theo các ngành kinh tế, các vùng và kế 

hoạch phát triển tổng thể của từng doanh nghiệp.  

- Duy trì thường xuyên các công tác tổ chức, đánh giá phân loại 

khách hàng theo định kì (trên cở sở các thông tin có chọn lọc). Từ đó 

xây dựng giới hạn cho vay và hạn mức tín dụng cho từng khách hàng, 

gia tăng số dịch vụ cung ứng cho từng khách hàng, đồng thời tăng 

doanh số giao dịch. Đồng thời, xây dựng, định hướng dữ liệu khách 

hàng. 

- Xây dựng đội ngũ thẩm định tài sản thế chấp có tính chuyên 

nghiệp, hiện đại và tăng cường kiến thức về từng loại tài sản khác 

nhau.  

- Thông tin để phục vụ cho hoạt động này cần được tăng cường 

độ chính xác nhằm tránh tình trạng thông tin bất cân xứng giữa chi 

nhánh và khách hàng. Trên cơ sở đó hạn chế rủi ro có thể phát sinh. 

- Tăng cường tính minh bạch, nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm 

toán nội bộ, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.   
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- Phối hợp hiệu quả với các tổ chức tín dụng khác nhằm nâng 

cao chất lượng thẩm định. Thể hiện được vai trò, vị trí và uy tín của 

Vietinbank, thể hiện được tinh thần “Nâng giá trị cuộc sống” mà ban 

Quản trị đã đưa ra. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ 

ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG 

CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG   

3.2.1. Mở rộng đối tƣợng cho vay  

Dân số ở thành phố Đà Nẵng hiện đã đông đúc hơn nhiều, nhu 

cầu sử dụng tiền vào các việc nhỏ lẻ như mua sắm, sửa chữa nhà cửa 

và đặc biệt là mua xe, mua nhà trả góp là rất lớn. Mặt khác, do vay tiêu 

dùng thường ở mức giá trị thấp, có tài sản thế chấp rõ ràng, ổn định 

cũng như phương án trả nợ, nên đối với chi nhánh đây là những khoản 

vay an toàn, rất ít rủi ro và dễ thu hồi nợ. Chi nhánh cần chú trọng đến 

đối tượng cá nhân để có thể thu hút khách hàng một cách hiệu quả, có 

thể cử người đến tận nhà để tư vấn, làm thủ tục giúp khách hàng vay 

tiền được thuận lợi… 

3.2.2. Tăng cƣờng công tác kiểm soát nội bộ và giám sát 

khách hàng  

 Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý tài sản thế 

chấp thông qua việc kiểm kê cuối tháng, cuối quý, cuối năm, kiểm tra 

đột xuất với những món vay có yếu tố nghi ngờ. 

- Kiểm tra, kiểm soát phải gắn với việc sửa sai. 

- Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm 

công tác kiểm tra. 

 Tăng cường giám sát khách hàng 

- Quy định chặt chẽ yêu cầu CBTD phải tuân thủ đầy đủ quy 

trình kiểm tra trước, trong và đặc biệt là sau khi cho vay. 

- Chi nhánh phải quản lý đầy đủ nguồn thu từ đầu tư mang lại 

cho doanh nghiệp để đảm bảo nguồn trả nợ cho chi nhánh. 
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- Tăng cường việc viếng thăm và kiểm soát địa điểm hoạt động 

kinh doanh của khách hàng để có những thông tin bổ ích về thực trạng 

tổ chức sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng tồn kho, chất lượng tài sản 

thế chấp cũng như sự duy trì ý muốn trả nợ của khách hàng. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định và định giá tài sản thế 

chấp   

 Công tác thẩm định tài sản thế chấp: 

- Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thẩm định tài sản 

thế chấp 

- Đổi mới các quy định về thẩm định tài sản thế chấp: 

Vietinbank chi nhánh Đà Nẵng cần thành lập một bộ phận thẩm định 

riêng, cán bộ thẩm định được đào tạo chuyên sâu các nghiệp vụ để 

thực hiện công tác thẩm định về tài sản, thẩm định về dự án một cách 

hiệu quả nhất. 

- Lựa chọn và sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng 

đối với những tài sản thế chấp như: dây chuyền công nghệ, máy móc 

thiết bị, phương tiện vận tải… khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh 

doanh của phương án, dự án kinh doanh của khách hàng. 

- Đối với những doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa nông 

nghiệp, tiêu dùng đi vay thế chấp kho hàng, chi nhánh cần bố trí người 

hợp lý để kiểm hàng, đảm bảo chính xác về số lượng và chất lượng mà 

khách hàng đã đăng kí; đồng thời kiểm soát quá trình thanh toán hàng 

hóa này để tránh khách hàng vượt mặt, gian lận với ngân hàng. 

- Kết hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước: Sở Tài nguyên Môi 

trường, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất… để đảm bảo cho 

những tài sản khách hàng đem thế chấp là nhà ở, quyền sử dụng đất 

tránh xảy ra tranh chấp sau này, nhất là tài sản thuộc sở hữu hộ gia 

đình. 

- Đối với tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm, việc thẩm định tài 

sản thế chấp lại càng phải được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng. Kết quả 

thẩm định rủi ro tài sản là cơ sở để ngân hàng yêu cầu khách hàng mua 

gói bảo hiểm với mức phù hợp. 
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 Định giá tài sản thế chấp 

- Cần xác định đặc điểm của từng loại tài sản thế chấp để chọn 

phương pháp định giá cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao trong 

công tác định giá tài sản. 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu định giá tài sản thế chấp 

- Xây dựng biểu giá hợp lý để định giá tài sản thế chấp 

- Xây dựng hệ thống thông tin về bất động sản cũng như thông 

tin về giao dịch trên thị trường bất động sản 

- Cập nhật đầy đủ thông tin thị trường cũng như hàng loạt các 

yếu tố khác như: pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ nộp thuế của chủ sở 

hữu… về các loại tài sản thế chấp của khách hàng. 

3.2.4. Tăng cƣờng công tác quản lý tài sản thế chấp  

- Kiểm tra việc duy trì số liệu khi xuất/nhập tài sản thế chấp để 

theo dõi ngoại bảng. Không được bỏ qua quy trình nghiệp vụ hàng 

tháng là đối soát, chấm số liệu ngoại bảng giữa số liệu sổ sách và tài 

sản thực tế.  

- Phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ liên quan đến công tác 

quản lý tài sản thế chấp nhằm thực hiện các quy trình nghiệp vụ một 

cách chặt chẽ và thống nhất. 

- Xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu, phát triển 

phần mềm chuyên dụng để theo dõi việc xuất nhập khẩu tài sản thế 

chấp một cách khoa học, bảo đảm số liệu nhập vào hệ thống máy tính 

và hồ sơ giấy chính xác, đầy đủ. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng tài sản hiện tại, những thay 

đổi về số lượng, chất lượng so với hiện trạng tài sản khi nhận làm tài 

sản thế chấp, tình hình sử dụng và bảo quản tài sản. 

- Đối với những tài sản như: phương tiện vận tải, dây chuyển 

sản xuất, máy móc thiết bị có kỹ thuật phức tạp khi kiểm tra nên thuê 

chuyên gia đi cùng, để xác định đúng tình trạng sử dụng, hao mòn, hư 

hỏng của tài sản, từ đó tính toán đúng giá trị thực hiện tại để điều 

chỉnh mức cho vay cho phù hợp. 
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- Đối với tài sản hình thành trong tương lai, đặc biệt đối với chi 

nhánh là nhà ở thương mại, căn hộ chung cư, cần có những biện pháp 

quản lý như sau: xác định rõ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản 

đó của người vay, kiểm tra, giám sát tiến độ hình thành tài sản, chuyển 

hồ sơ chứng minh sở hữu tài sản… 

3.2.5. Nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức 

của CBTD  

- Có chính sách tuyển dụng và bố trí hợp lý để bổ sung về chất 

lượng cho đội ngũ cán bộ 

- Tạo điều kiện đãi ngộ thỏa đáng cho CBTD 

- Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo CBTD và thẩm định 

- Phân công công việc cụ thể đối với từng CBTD. 

3.2.6. Hoàn thiện công tác chấm điểm và xếp hạng khách 

hàng  

3.2.7. Nâng cao chất lƣợng của nguồn thông tin đƣợc thu 

thập  

Tất cả các bộ phận có nghĩa vụ và trách nhiệm phải cung cấp 

thông tin đầy đủ, chính xác, thường xuyên cho hệ thống thông tin nội 

bộ. 

Chi nhánh thường xuyên cập nhật không chỉ về bản thân khách 

hàng mà còn các thông tin về tài sản, về tình hình tài chính, thông tin 

phi tài chính. 

Cần trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa các bộ phận tín 

dụng và thẩm định của các chi nhánh khác trong cùng hệ thống thông 

qua các buổi hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn. 

3.3. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ 

ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP 

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc và các 

bộ ngành có liên quan  

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về sự 

đồng bộ, nhất quán trong việc dùng tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay 

theo Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật dân sự. 
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- Thành lập cơ quan chuyên biệt quản lý nợ xấu trực thuộc 

NHNN, việc thành lập cơ quan chuyên biệt trực thuộc Chính phủ (có 

thể ủy quyền cho NHNN thực hiện quản lý) là điều hết sức cần thiết. 

Như vậy, cơ quan này sẽ có những chiến lược xử lý nợ xấu phù hợp 

với điều kiện thực tế và có hiệu quả cao. 

- Sự hỗ trợ của Chính phủ và cơ quan quản lý tài sản của các 

NHTM. 

- Việc thi hành án, quyết định của Tòa án để  thu hồi nợ cần 

được thực hiện nhanh chóng và có hiệu quả. 

- Sớm xúc tiến thành lập các trung tâm bán đấu giá tài sản. 

- Rút gọn thủ tục trong giải quyết cá vụ kiện yêu cầu xử lý tài 

sản thế chấp nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý. 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam 

- Xây dựng quy trình tổng thể quản lý rủi ro tín dụng áp dụng 

trong hệ thống VietinBank 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tính độc lập trong hoạt động 

của bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát 

- Cho phép chi nhánh thành lập bộ phận định giá tài sản đảm 

bảo chuyên biệt 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp về xử lý nợ xấu. 
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KẾT LUẬN 

Hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp là một hoạt 

động quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương 

mại, nhằm  góp phần nâng cao hiệu quả trong kinh doanh nói chung, 

nhằm hạn chế thấp nhất khả năng mất vốn trong cho vay nói riêng. 

Từ đó việc hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài 

sản thế chấp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 

Đà Nẵng là một công việc hết sức quan trọng, được các nhà quản trị 

ngân hàng ở đây đặc biệt quan tâm. 

Qua phân tích tình hình thực tiễn hoạt động cho vay có đảm bảo 

bằng tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – 

chi nhánh Đà Nẵng, chúng ta thấy ngân hàng này đã và đang thực hiện 

đúng các quy định, thông tư của Chính phủ và NHNN về thế chấp tài 

sản, giao dịch bảo đảm,… Tuy nhiên cho đến nay một số nội dung đã 

không còn phù hợp với thực tiễn, hoặc thiếu mà chưa được bổ sung 

nên việc thực hiện đúng quy trình gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, do địa 

bàn hoạt động  của ngân hàng rộng lớn, khách hàng đông đúc, số 

lượng tài sản được thế chấp nhiều và đa dạng, gây không ít khó khăn 

cho cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm định trước khi quyết định cho 

vay và quản lý sau khi cho vay, ảnh hường trực tiếp và gián tiếp đến 

chất lượng hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp.  

Từ cơ sở lý luận ở chương 1, những phân tích và đánh giá thực 

trạng ở chương 2, tác giả đã có cơ sở vững chắc để đề xuất một số giải 

pháp và kiến nghị ở chương 3 nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay có 

đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam – chi nhánh Đà Nẵng. 

Do điều kiện thời gian và năng lực của bản thân có hạn, đề tài 

này chắc chắn còn những thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm 

đóng góp ý kiến của Quý thầy cô và độc giả. 
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