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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản, đem lại lợi nhuận chủ 

yếu cho mỗi ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại 

lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng thì hoạt động tín dụng cũng là lĩnh 

vực có rủi ro cao nhất.  

Trong hoạt động tín dụng của một ngân hàng thương mại, không 

thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện 

pháp để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế, ngăn ngừa rủi ro. Một tỷ 

lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng luôn phải được xác định 

cụ thể trong chiến lược kinh doanh. Và khi ngân hàng kinh doanh với 

một mức tổn thất thấ-p hơn mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là sự thành 

công trong công tác quản trị rủi ro.  

Cho vay tiêu dùng là một trong những hoạt động tín dụng quan 

trọng mà mỗi ngân hàng cần phải triển khai thực hiện. Gắn với quá 

trình cho vay này, công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động cho vay 

tiêu dùng luôn cần được quan tâm, xem xét một cách hệ thống. 

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 

công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung và quản trị rủi ro cho vay 

tiêu dùng nói riêng, tuy đã được quan tâm thực hiện, ban hành nhiều 

văn bản chỉ đạo nhưng thực tế vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục và 

hoàn thiện.  

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài “Quản 

trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum” làm đề tài 

nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.  

2. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận công 

tác quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng. 
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Phân tích thực trạng và đánh giá công tác quản trị rủi ro trong 

cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. 

- Đưa ra các giải pháp trong công tác quản trị rủi ro trong cho 

vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về rủi ro 

trong hoạt động cho vay tiêu dùng và thực trạng công tác quản trị rủi ro 

trong cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. 

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh, đặc biệt là công tác 

quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. Thời 

gian nghiên cứu từ năm 2011-2013.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử.  

Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Là phương pháp được sử 

dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu phục vụ cho đề tài. 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là quá trình tham khảo các loại 

sách, báo, giáo trình, các trang web điện tử… Phương pháp này dùng 

để hệ thống lại các cơ sở lý luận, thu thập thông tin của hoạt động kinh 

doanh tại Ngân hàng. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Thứ nhất: Đề tài đã hệ thống hóa các khái niệm về rủi ro, nguyên 

nhân, tác động và nội dung của công tác quản trị rủi ro trong cho vay.  

 Thứ hai: Đề tài đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản 

trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. 

 Thứ ba: Đề tài đã đưa ra được các giải pháp để nâng cao chất 

lượng trong công tác quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại 

Agribank Kon Tum.  
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6. Bố cục của đề tài nghiên cứu 

 Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài chia làm ba 

chương: 

 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro trong 

cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 

 Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng 

tại Agribank Kon Tum 

 Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro trong 

cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu thực tiễn liên quan 

đến đề tài quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương 

mại, hiện nay cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực này và 

những đề tài nghiên cứu tương tự, như: Quản trị rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 

tỉ

thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum. Cụ thể các công trình đã 

nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng gồm: 

 Luận văn thạc sĩ của Đỗ Vinh Hân: “Quản trị rủi ro tín dụng tại 

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

Tum”. Nội dung chính của đề tài là khái quát về những vấn đề cơ sở lý 

luận rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, phân tích đánh giá thực 

trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh đồng thời tác giả của luận văn nói 

trên đã đưa ra một số giải pháp về công tác quản trị rủi ro tín dụng. Mặt 

được của đề tài là đã nêu ra các nội dung quy trình trong công tác quản 

trị rủi ro tín dụng, đề tài đã đề cập khá rộng về vấn đề nhận diện những 

rủi ro cũng như chính sách quản trị rủi ro và tài trợ rủi ro. Tuy nhiên, đề 

tài trong nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng chưa đưa ra những 
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phương pháp cụ thể để đo lượng những rủi ro đây là hạn chế lớn nhất 

của đề tài, đo lường rủi ro của đề tài mang tính chất định tính, chưa có 

phương pháp định lượng cụ thể, chưa khoa học, chưa đi sâu cách thức 

xác định mức độ rủi ro tín dụng trong nội dụng đo lường rủi ro tín 

dụng; nội dung tài trợ rủi ro của đề tài chỉ đề cấp đến khía cạnh xử lý 

nợ bằng nguồn dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ và trích lập dự 

phòng rủi ro, chưa đề cấp đến các công cụ, biện pháp khác như tăng 

cường công tác xử lý nợ xấu, sử dụng công cụ bảo hiểm để bù dắp phần 

tổn thất rủi ro có thể xảy ra. Mặt dù vậy, đề tài đã giúp tác giả hiểu rõ 

hơn về các công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Kon Tum 

trong bối cảnh hiện nay.  

 Luận văn thạc sĩ của Phạm Anh Tuấ

ệt Nam – Chi nhánh Kon Tum”. 

Đề tài khái quát về những vấn đề cơ sở lý luận rủi ro tín dụng và quản 

trị rủi ro tín dụng, những vấn đề có tính nguyên tắc trong việc xây dựng 

một chính sách quản trị rủi ro tín dụng hữu hiệu đối với một Ngân hàng 

thương mại, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 

đồng thời tác giả của luận văn nói trên đã đưa ra một số giải pháp về 

công tác quản trị rủi ro tín dụng.  

Qua tham khảo một số đề tài đã giúp tác giả hiểu rõ hơn về các 

công tác quản trị rủi ro cho vay tại Chi nhánh trong bối cảnh hiện nay.  

Hiện tại chưa có một công trình nghiên cứu nào khảo sát, đánh 

giá và làm rõ thực trạng công tác quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng 

tại Agribank Kon Tum. Chính vì vậy đề tài “Quản trị rủi ro trong cho 

vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum” mà tác giả lựa chọn không 

trùng với bất kỳ một công trình nghiên cứu nào trước đây.  
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Trong quá trình nghiên cứu những nội dung cơ bản liên quan đến 

đề tài, tác giả đã tìm hiểu một số tài liệu, tập chí ngân hàng, sách báo, 

website. Tác đã cũng đã nghiên cứu đến một số dấu hiệu nhận biết rủi 

ro trong hoạt động cho vay trong cuốn sách Tín dụng ngân hàng do TS 

Hồ Diệu chủ biên. Tác giả nghiên cứu một số vấn đề kiểm soát trong 

hoạt động cho vay liên quan đến công tác quản trị trong ngân hàng 

thương mại trong cuốn sách Quản trị Ngân hàng Thương mại của Peter 

S.Rose. Tác giả nghiên cứu các bước liên quan đến nội dung công tác 

quản trị rủi ro và một số mô hình định tính, định lượng đo lường rủi ro 

đồng thời nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro trong cho vay với 

cuốn sách Quản trị ngân hàng thương mại do PGS.TS. Nguyễn Đăng 

Dờn chủ biên. Tác giả cũng đã nghiên cứu tạp chí ngân hàng và một số 

trang web để phục vụ trong việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến 

đề tài. 

Tác giả, trong quá trình nghiên cứu đã thống kê được số liệu liên 

quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh, kết hợp cơ sở lý 

luận và thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh từ đó tác 

giả xác định của những tồn tại và mặt chưa làm được, xác định nguyên 

nhân của những hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp với 

thực tiễn. 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín 

dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không 

trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng. 

1.1.2. Đặc điểm rủi ro tín dụng 

Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết 

các đặc điểm của rủi ro tín dụng rất cần thiết và hữu ích. Rủi ro tín 

dụng có những đặc điểm cơ bản sau: 

1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng 

Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục 

đích, yêu cầu nghiên cứu. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia 

rủi ro tín dụng thành các loại khác nhau. Căn cứ vào nguyên nhân phát 

sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau đây: 

a. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 

- Rủi ro giao dịch:  

- Rủi ro danh mục: 

b. Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân 

gây ra rủi ro 

c. Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng 

1.1.4. Khái niệm và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 

a. Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng 

Là quá trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động cơ bản: nhận 

diện rủi ro; đo lường rủi ro; đánh giá rủi ro; và tài trợ rủi ro. Kết quả 

của mỗi khâu trước sẽ là tiền đề cho các khâu sau. 

QTRRTD là quá trình ngân hàng hoạch định, tổ chức triển khai 

thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng nhằm tối 

đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro có thể chấp nhận. 
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b. Mục tiêu của quản trị rủi ro  

Đảm bảo an toàn cho các hoạt động của Ngân hàng, góp phần 

làm gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của ngân hàng nếu quản lý 

và đánh giá tốt rủi ro. 

1.1.5. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng 

Quản trị rủi ro tín dụng không những có vai trò rất quan trọng 

trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại mà còn quan 

trọng đối với nền kinh tế. 

Công tác quản trị RRTD có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các 

ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, 

thẩm định và quản lý tốt các khoản cấp tín dụng sẽ hạn chế những rủi 

ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, giảm nợ xấu cho ngân hàng.  

1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

1.2.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng 

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

thống trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhận diện rủi ro tín 

dụng bao gồm các công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường 

hoạt động tín dụng và toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng, nhằm 

thống kê được tất cả các rủi ro, không chỉ những loại rủi ro đã và đang 

xảy ra, mà còn dự báo được những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối 

với ngân hàng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đo lường, kiểm soát 

và tài trợ rủi ro tín dụng phù hợp.  

Dấu hiệu nhận diện rủi ro [2, tr. 475-480] 

Nhóm 1: Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân 

hàng 

Nhóm 2: Nhóm dấu hiện liên quan tới quản lý của khách hàng 

Nhóm 3: Nhóm các dấu hiệu liên quan tới các ưu tiên trong kinh 

doanh 

Nhóm 4: Nhóm các dấu hiệu thuộc vấn đề kỹ thuật và thương 

mại  

Nhóm 5: Nhóm các dấu hiệu về xử lý thông tin về tài chính, kế 

toán  
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1.2.2. Đo lƣờng rủi ro tín dụng 

Hiện nay các Ngân hàng thường đánh giá và đo lường rủi ro tín 

dụng nhằm lượng hóa các rủi ro cũng như biết được xác xuất khi xảy ra 

rủi ro, mức độ tổn thất và khả năng chấp nhận được rủi ro của ngân 

hàng để từ đó đưa ra được các quyết định hợp lý nhất. 

Đo lường rủi ro tín dụng là xác định mức rủi ro trên cơ sở các chỉ 

tiêu về định tính và định lượng, là căn cứ để xác định giới hạn cấp tín 

dụng tối đa cho một khách hàng. Đây là việc xây dựng mô hình thích 

hợp để đo lường mức độ rủi ro từ phía khách hàng mang lại. Từ đó xác 

định phần trích lập dự phòng rủi ro hợp lý     

a. Kết cấu dư nợ tín dụng 

b. Tỷ lệ nợ quá hạn/Dư nợ tín dụng 

c. Tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng tổn thất/ Dư nợ quá hạn 

Các mô hình lƣợng hóa RRTD 

Mô hình định tính 

Mô hình chất lƣợng 6C  

Mô hình định lƣợng  

Mô hình chấm điểm tín dụng và xếp loại tín dụng tiêu dùng:  

Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: 

Xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s 

RRTD hay rủi ro không hoàn được vốn trái phiếu của công ty 

thường được thể hiện bằng việc xếp hạng trái phiếu. Những đánh giá 

này được chuẩn bị bởi một số dịch vụ xếp hạng tư nhân trong đó 

Moody’s và Standard & Poor’s là những dịch vụ tốt nhất. 

1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng 

Phòng tránh rủi ro: Căn cứ vào mức độ rủi ro đã được xác định 

ngân hàng có thể phòng tránh rủi ro bằng cách hạn chế cho vay đối với 

những khoản cho vay được xác định là mức độ rủi ro cao.  

Ngăn ngừa rủi ro: Căn cứ mức độ rủi ro đã được xác định ngân 

hàng có thể khắc phục được rủi ro, có thể phòng ngừa được rủi ro thông 

qua việc thẩm định cho vay, giám sát và kiểm soát khoản cho vay một 

cách chặt chẽ. 
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Giảm thiểu rủi ro: Thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng 

xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu những tác động và chi phí khắc phục rủi 

ro nếu nó xảy ra. Đảm bảo tiền vay là một công cụ quan trọng để giảm 

thiểu rủi ro nếu trong trường hợp khách hàng không hoàn trả được vốn 

vay và lãi, ngân hàng có thể bán tài sản bảo đảm để bù lại tổn thất của 

mình do món vay gây nên.  

Phân tán rủi ro: Nhằm tránh những tổn thất ngoài tầm kiểm soát 

ngân hàng không tập trung cho vay vào một khách hàng, ngành, lĩnh 

vực kinh tế có rủi ro cao. Để phân tán rủi ro cho vay, ngân hàng thường 

sử dụng các biện pháp: đa dạng hóa dư nợ cho vay theo khách hàng, 

ngành nghề, các loại hình cho vay. 

1.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng 

* Trích lập quỹ dự phòng rủi ro:  

* Bảo hiểm rủi ro tín dụng  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 

DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG  

1.3.1. Nhân tố từ phía ngân hàng 

a. Chính sách cho vay không hợp lý và khả năng phân tích tín 

dụng yếu  

b. Thiếu sự giám sát và quản lý khi cho vay 

c. Bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

d. Sự hợp tác lỏng lẻo giữa các ngân hàng thương mại 

1.3.2. Nhân tố từ phía khách hàng 

Những nhân tố dẫn đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng từ phía 

khách hàng đó là: 

+ Do tình trạng sức khoẻ, bệnh tật, hoặc mâu thuẫn trong gia đình 

+ Người vay bị thất nghiệp tạm thời, hoặc lâu dài ảnh hưởng đến 

thu nhập 

1.3.3. Nhân tố từ phía môi trƣờng bên ngoài 

 a. Môi trường kinh tế  

 Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của nền kinh 

tế khu vực cũng như toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 
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vừa qua là một ví dụ điển hình. Khi nền kinh tế thế giới đi vào giai 

đoạn suy thoái và khủng hoảng, tất cả các nền kinh tế thành phần không 

thể nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Sự thay đổi về lãi suất, tỷ giá hối đoái, 

lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, giá nguyên liệu đầu vào...cũng là một 

trong những nguyên nhân đáng kể ảnh hưởng đến khả năng tài chính 

của khách hàng vay vốn dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ. 

 b. Môi trường pháp lý 

 Rủi ro cho vay có thể xảy ra do môi trường pháp lý chưa thuận 

lợi và sự kém hiệu quả của các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, triển 

khai luật. Mặc dù trong những năm gần đây, các cơ quan lập pháp đã 

ban hành nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh và hướng dẫn. Tuy nhiên, 

không phải là không còn những vướng mắc trong các điều khoản và 

việc triển khai vào hoạt động ngân hàng còn hết sức chậm chạp và tồn 

tại nhiều bất cập. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 Chương 1 của luận văn, tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề 

lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng và nội dung quản trị rủi ro 

trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 

 Luận văn đã nghiên cứu một số khái niệm về rủi ro và các hình 

thức rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng, một số đặc điểm tiêu 

dùng vay tại các ngân hàng thương mại, một số chỉ tiêu đo lường rủi ro 

trong cho vay, tác động của rủi ro trong cho vay tiêu dùng đến hệ thống 

ngân hàng và nền kinh tế. 

Luận văn đã đưa ra cơ sở lý luận nội dung quy trình quản trị rủi 

ro trong cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại, trong đó luận 

văn cũng đã nói đến một số mô hình định tính, mô hình định lượng để 

đo lường rủi ro. Đồng thời luận văn cũng đã đưa ra một số nhân tố ảnh 

hưởng đến công tác quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại các ngân 

hàng thương mại. 

Nội dung những vấn đề lý luận cơ bản của chương 1 là cơ sở lý 

luận quan trọng để tác giả nghiên cứu phần thực trạng công tác quản trị 

rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU 

DÙNG TẠI AGRIBANK KON TUM 

2.1. TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK KON TUM 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tại Agribank Kon 

Tum  

* Quyền hạn và nhiệm vụ các phòng ban: 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Agribank Kon 

Tum 

a. Hoạt động huy động vốn 

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Agribank Kon Tum 

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu 

Năm Tăng trƣởng (%) 

2011 2012 2013 
Năm 

2012/2011 

Năm 

2013/2012 Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

- Theo đối 

tƣợng 
1,786 100% 2,440 100% 2,879 100% 37% 18% 

+ Tiền gửi 

dân cư 
1,291 72% 2,008 82% 2,312 80% 56% 15% 

+ Tiền gửi 

các tổ chức 
495 28% 432 18% 567 20% -13% 31% 

- Theo kỳ 

hạn 
1,786 100% 2,440 100% 2,879 100% 37% 18% 

+ Không kỳ 

hạn 
533 30% 512 21% 689 24% -4% 35% 

+ Có kỳ hạn 

dưới 12 

tháng 

1,124 63% 1,487 61% 1,714 60% 32% 15% 

+ Có kỳ hạn 

12 - <24 

tháng 

120 7% 441 18% 475 16% 268% 8% 

+ Có kỳ hạn 

24 tháng trở 

lên 

9 1% - 0% 1 0% -100%   

Tổng nguồn 

vốn huy 

động 

1,786 100% 2,440 100% 2879   37% 18% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết tại Agribank Kon Tum 2011-2013) 
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Tổng vốn huy động của Chi nhánh các năm gần đây vẫn tăng 

trưởng ổn định với tốc độ cao 

Năm 2012, tổng mức huy động của Agribank Kon Tum đạt 2.440 

tỷ đồng, nếu so với năm 2011, Agribank Kon Tum tăng 654 tỷ đồng, 

tương ứng với tăng 37%. Năm 2013, tổng vốn huy động đạt 2.879 tỷ 

đồng tăng 439 tỷ so đầu năm, tỉ lệ tăng 18% so với năm 2012.  

b. Hoạt động cho vay 

Bảng 2.2: Tình hình cho vay tại Agribank Kon Tum 

ĐVT: Tỷ đồng; % 

CHỈ TIÊU 

Năm 
Tăng trƣởng 

(%) 

2011 2012 2013 Năm 

2012/ 

2011 

Năm 

2013/ 

2012 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

 - Theo thời gian 3,299 100% 4,289 100% 4,929 100% 30% 15% 

 + Ngắn hạn 1,801 55% 2,398 56% 2,702 55% 33% 13% 

 + Trung hạn 469 14% 463 11% 593 12% -1% 28% 

 + Dài hạn 1,029 31% 1,428 33% 1,634 33% 39% 14% 

 - Theo ngành kinh tế 3,299 100% 4,289 100% 4,929 100% 30% 15% 

 + Nông nghiệp, lâm nghiệp 815 25% 1,283 30% 1,582 32% 57% 23% 

 + Công nghiệp 438 13% 827 19% 1,018 21% 89% 23% 

 + Xây dựng 674 20% 517 12% 416 8% -23% -20% 

 + Thương mại, dịch vụ 1,172 36% 1,378 32% 1,284 26% 18% -7% 

 + Ngành khác 200 6% 284 7% 629 13% 42% 121% 

 - Theo thành phần kinh tế 3,299 100% 4,289 100% 4,929 100% 30% 15% 

 + Cá nhân, hộ gia đình 1,401 42% 1,729 40% 2,062 42% 23% 19% 

 + DNNN 308 9% 534 12% 340 7% 73% -36% 

 + Công ty TNHH 595 18% 521 12% 778 16% -12% 49% 

 + Công ty Cổ phần 863 26% 1,328 31% 1,637 33% 54% 23% 

 + Doanh nghiệp tư nhân 132 4% 177 4% 112 2% 34% -37% 

  Tổng dƣ nợ 3,299  4,289  4,929  30% 15% 

 (Nguồn: Báo cáo tổng kết tại Agribank Kon Tum 2011-2013) 

Tổng dư nợ của Chi nhánh mấy năm gần đây từ 2011 đến 2013 

vẫn tăng trưởng ổn định với tốc độ cao. Tổng dư nợ đến 31/12/2013 đạt 

4.929  tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 639 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 14,9%, 

hoàn thành 99% kế hoạch giao.  

c. Kết quả kinh doanh  

Lợi nhuận là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và kết quả hoạt động 
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kinh doanh của Ngân hàng, lợi nhuận càng lớn thì kết quả và hiệu quả 

hoạt động càng cao và ngược lại.  

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh tại Agribank Kon Tum 

ĐVT: Tỷ đồng; % 

Chỉ tiêu 

Năm 
Tăng trƣởng 

(%) 

2011 2012 2013 Năm 

2012/ 

2011 

Năm 

2013/ 

2012 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

 1. Tổng thu nhập 659  685  608  4% -11% 

   Thu lãi tiền gửi 3 0.6% 4 0.7% 4 0.7% 24% -4% 

   Thu lãi cho vay 620 102.0% 642 105.6% 576 94.8% 4% -10% 

   Thu ngoài lãi 36 5.9% 39 6.4% 28 4.6% 8% -29% 

 2. Tổng chi phí 576  605  541  5% -10% 

   Trả lãi tiền gửi 155 28.7% 159 29.4% 172 31.7% 2% 8% 

   Trả lãi tiền vay 330 60.9% 328 60.7% 252 46.5% 0% -23% 

   Trả lãi phát hành giấy tờ có giá 6 1.1% 13 2.4% 3 0.5% 119% -77% 

   Chi ngoài lãi 85 15.7% 104 19.3% 115 21.3% 22% 11% 

 3. Lợi nhuận 83  80  66  -3% -17% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết tại Agribank Kon Tum 2011-2013) 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hệ thống Agribank nói 

chung và Agribank Kon Tum nói riêng luôn phải cạnh tranh với rất 

nhiều ngân hàng thương mại khác thì hoạt động kinh doanh có hiệu quả 

càng có ý nghĩa quan trọng. Tối đa hóa lợi nhuận, giảm tối thiểu rủi ro 

và chi phí là luôn là mục tiêu mà Ngân hàng đề ra. 

Qua số liệu ở Bảng 2.3, ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh 

ngày càng khó khăn, có thể nói năm 2011 được xem là một năm kinh 

doanh thuận lợi của Chi nhánh khi lợi nhuận đã đạt 83 tỷ đồng. Đến năm 

2012 và 2013 tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung cảu cả nước 

gặp nhiều khó khăn bên cạnh đó có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày 

càng mạnh trên địa bàn nên lợi nhuận có phần giảm và chỉ đạt 80 tỷ đồng 

trong năm 2012 và 2013 là 66 tỷ đồng.  
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Bảng 2.4: Phân loại nợ theo quyết định 493 của NHNN VN 

ĐVT: Tỷ đồng; % 

Khoản mục 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Nợ đủ tiêu chuẩn       2,950  89.40% 3,666 85.5% 4,627 93.87% 

Nợ cần chú ý          308  9.35% 575 13.4% 224 4.55% 

Nợ dưới tiêu 

chuẩn 
           12  0.36% 20 0.5% 30 0.61% 

Nợ nghi ngờ            23  0.68% 6 0.1% 6 0.12% 

Nợ có khả năng 

mất vốn 
             7  0.21% 22 0.5% 42 0.86% 

Tổng      3,299  100% 4,290 100% 4,929 100% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết tại Agribank Kon Tum 2011-2013) 

Trong những năm vừa qua, công tác quản lý nợ luôn được coi 

trọng tại Agribank Kon Tum. Hàng ngày, hệ thống tín dụng sẽ nhắc nhở 

các cán bộ tín dụng về các khoản nợ đến hạn, các khoản nợ sắp đến hạn, 

và các khoản nợ quá hạn. Cán bộ tín dụng sẽ liên lạc với khách hàng 

thanh toán các khoản nợ đúng hạn, đồng thời đôn đốc khách hàng trả 

các khoản nợ quá hạn. Nhờ đó, Agribank Kon Tum luôn đảm bảo tỷ lệ 

nợ an toàn. 

2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONGCHO VAY TIÊU DÙNG 

CỦA AGRIBANK KON TUM 

2.2.1 Đặc điểm chung trong cho vay tiêu dùng của Agribank Kon 

Tum 

a. Thuận lợi 

b. Khó khăn 

2.2.2. Qui trình cho vay tiêu dùng của Agribank Kon Tum  

Qui trình cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum được thực 

hiện qua các bước như sau:  

Bước 1: Tiếp nhận thu thập thông tin và hướng dẫn khách hàng 

lập hồ sơ vay vốn:  

 Bước 2: Phân tích tín dụng  
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 Bước 3: Ra quyết định tín dụng:  

 Bước 4: Tiến hành thủ tục công chứng và ký kết hợp đồng tín 

dụng  

 Bước 5: Giải ngân: 

 Bước 6: Kiểm tra, giám sát vốn vay:  

 Bước 7: Thanh lý hợp đồng tín dụng: 

2.2.3. Thực trạng rủi ro cho vay tiêu dùng của Agribank Kon 

Tum 

a. Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay 

Dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng khoảng 5% -6% trong 

tổng dư nợ qua các năm của Chi nhánh, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 

qua các năm lần lượt đạt 172 tỷ đồng năm 2011, đạt 181 tỷ đồng năm 

2012 và sang năm 2013 đạt 314 tỷ đồng. 

Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dƣ nợ cho 

vay 

ĐVT: Tỷ đồng; % 

Loại cho vay 

Năm 
Tăng trƣởng 

(%) 

2011 2012 2013 Năm 

2012/ 

2011 

Năm 

2013/ 

2012 Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

- Dư nợ cho vay cá 

nhân, hộ gia đình 
1.401 42% 1,729 40% 2,062 42% 23% 19% 

 + Dư nợ cho vay 

tiêu dùng 
172  181  314  5% 73% 

- Dư nợ cho vay 

doanh nghiệp 
1,898 58% 2,560 60% 2,867 58% 35% 12% 

Tổng dƣ nợ cho vay 3,299 100% 4,289 100% 4,929 100% 30% 15% 

 (Nguồn: Báo cáo tổng kết tại Agribank Kon Tum 2011-2013) 
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b. Phân tích nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trong tổng nợ quá hạn 

 - Năm 2011 nợ xấu là 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên tổng nợ xấu 

của toàn Chi nhánh là 7.23% và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay 

tiêu dùng là 1.74%.  

- Năm 2012 nợ xấu là 2 tỷ đồng giảm so với năm 2011 là 1 tỷ 

đồng, chiếm tỷ lệ trên tổng nợ xấu của toàn Chi nhánh là 4.12% và tỷ lệ 

nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng là 1.1%. 

- Đến năm 2013 nợ xấu của cho vay tiêu dùng là 1 tỷ đồng, 

giảm 1 tỷ đồng so với năm 2012, tỷ lệ trên tổng nợ xấu của toàn Chi 

nhánh chỉ còn 1.28%, và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng 

là 0.32%. 

Bảng 2.6: Cơ cấu nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trong tổng nợ quá hạn 

ĐVT: Tỷ đồng; % 

Chỉ tiêu 

Năm Tăng trƣởng (%) 

2011 2012 2013 Năm 

2012/ 

2011 

Năm 

2013/ 

2012 
Số tiền Số tiền Số tiền 

1. Tổng dƣ nợ 3,299 4,289 
          

4,929  
30% 15% 

 - Tổng Nợ xấu 
               

42  

               

48  

               

78  
17% 61% 

 - Tỷ lệ nợ xấu 1.3% 1.1% 1.6% -10% 40% 

2. Dƣ nợ cho 

vay tiêu dùng 
172 181 

             

314  
5% 73% 

 - Nợ xấu cho 

vay tiêu dùng 
3 2 

                 

1  
-33% -50% 

 - Tỷ lệ xấu cho 

vay tiêu 

dùng/Tổng dư 

nợ tiêu dùng 

1.74% 1.10% 0.32% -37% -71% 

 - Tỷ lệ nợ xấu 

CV tiêu dùng 

/Tổng Nợ xấu 

7.23% 4.12% 1.28% -43% -69% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết tại Agribank Kon Tum 2011-2013) 
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Nguyên nhân nợ quá hạn hiện nay của Agribank Kon Tum tồn 

tại dưới hai dạng, nợ quá hạn do chủ quan của ngân hàng và nợ quá hạn 

nguyên nhân từ phía khách hàng. Xét theo tiêu chí nguyên nhân này thì 

100% các khoản nợ quá hạn do từ phía khách hàng. Đây là tín hiệu tốt 

về chất lượng tín dụng hay trình độ phân tích, thẩm định của cán bộ cho 

vay ngày càng đươc củng cố và nâng cao. 

d. cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY 

TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK KON TUM 

2.3.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng tại Agribank Kon Tum 

Nhận dạng rủi ro là một trong những nội dung quan trọng của 

công tác quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Agribank Kon Tum. 

Chi nhánh đang tiến hành sử dụng một số phương pháp để nhận dạng 

rủi ro trong cho vay tiêu dùng sau đây:  

a. Nhận dạng rủi ro từ môi trường kinh doanh 

- Rủi ro từ cạnh tranh thị phần với các tổ chức tín dụng khác. Để 

thu hút được khách hàng nên chi nhánh phải linh hoạt trong chính sách 

tín dụng, giảm bớt các yêu cầu theo quy định,… điều này dẫn đến RR 

cho chi nhánh. 

- RR về môi trường kinh doanh không ổn định trong các năm 

qua, do sự biến động nền kinh tế của thế giới nói chung và nền kinh tế 

Việt Nam nói riêng, làm cho tỷ lệ lạm phát tăng cao, dẫn đến khó khăn 

cho khách hàng ( vd: lãi suất tăng cao…) 

b. Nhận dạng rủi ro từ phía khách hàng vay vốn: 

- Một số khách hàng sử dụng vốn sai mục đích không thu hồi 

được theo kế hoạch dẫn tới nguyên nhân nợ quá hạn. Năng lực tài chính 

của khách hàng không lành mạnh không có khả năng trả nợ ngân hàng. 

- Khách hàng gặp khó khăn bất trắc, gặp tai nạn...không trả được 

nợ ngân hàng. 

- Rủi ro do đạo đức của khách hàng phát sinh: lừa đảo ngân hàng, 

cung cấp thông tin sai lệch, trây lỳ, trốn nợ, mất tích….. 

- Tài sản đảm bảo không đủ tính pháp lý, không đúng giá trị thật. 
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c. Nhận dạng rủi ro xuất phát từ chủ quan của chi nhánh: 

Trong chiến lược kinh tế của chính phủ, cần đẩy mạnh phát triển 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn nên tăng tỷ trọng vốn đầu tư cho 

nông nghiệp, do đó sự quá tải đối với cán bộ tín dụng là điều đáng lo 

ngại vì đây là lực lượng quan trọng giải ngân cho nền kinh tế, đảm bảo 

chất lượng tín dụng, đảm bảo sự an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân 

hàng. 

Cán bộ tín dụng thực hiện sai quy định tín dụng, quy trình nghiệp 

vụ, thẩm định cho vay sơ sài, thiếu chặt chẽ thực tế, từ đó làm cho họ 

có những quyết định cho vay không đúng đối tượng, hoặc cho vay vượt 

nhu cầu vốn, dẫn tới khả năng thu hồi nợ của ngân hàng gặp khó khăn. 

Khâu kiểm tra và quản lí nợ sau khi cho vay còn nới lỏng chưa phát 

hiện được nợ xấu từ khi có dấu hiệu bất thường để xử lí kịp thời. 

a. Việc đo lường RRTD 

Để đo lường rủi ro tín dụng đối với khoản vay Chi nhánh sử 

dụng kết hợp nhiều phương pháp mang tính khoa học như phương pháp 

thanh tra hiện trường, phương pháp 6C,… nhưng phương pháp mô hình 

chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân, hộ gia đình 

được xem là quan trọng và được sử dụng chính thức như một phần 

trong một bộ hồ sơ cấp tín dụng.  

2.3.3. Kiểm soát rủi ro  

a. Công tác thẩm định và quyết định cho vay 

b. Kiểm tra kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tiêu 

dùng 

Căn cứ đề cương kiểm tra của Trụ sở chính từ đó Chi nhánh đã 

lên kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tiêu 

dùng. 

c. Phân loại và sàn lọc khách hàng: 

Sau khi khách hàng cung cấp thông tin, CBTD sẽ nhập thông tin 

khách hàng vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và có kết quả chấm 

điểm. Tham khảo thông tin CIC của NHNN, , đi thực địa… sau khi tập 
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trung các thông tin, CBTD sẽ phân loại sàn lọc và đề xuất mức cấp tín 

dụng. 

d. Xem xét hồ sơ mục đích vay vốn, hạn mức cấp tín dụng so 

với tài sản đảm bảo, các yêu cầu 

- Chi nhánh đã thực hiện đúng các quy định về bảo đảm tiền vay 

của Agribank và quy đinh của luật đối với tài sản đảm bảo. 

e. Kiểm tra sau khi cho vay 

Sau khi cho vay, cán bộ quản lý khoản vay thực hiện kiểm tra 

giám sát về mục đích sử dụng vốn vay, đánh giá tài sản đảm bảo, các 

nguồn thu, mức độ thực hiện các cam kết của khách hàng …Tuy nhiên 

công tác này còn mang tính hình thức, thụ động chủ yếu xử lý khi 

RRTD đã xuất hiện. Công tác dự báo và phòng ngừa xử lý còn phụ 

thuộc vào khách hàng khi cung cấp thông tin khi kiểm tra. 

f. Quy trình quản trị rủi ro 

Đảm bảo khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích như đã cam kết 

trong hợp đồng tín dụng, kể cả thông tin về TSĐB, cập nhập thường 

xuyên thông tin của các khách hàng vay vốn nhằm phát hiện các RR có 

thể xảy ra và có biện pháp xử lý thích hợp. 

2.3.4. Tài trợ rủi ro 

Trích lập dự phòng rủi ro 

2.4. Đánh giá chung về quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng của 

Agribank Kon Tum   

2.4.1. Thành công 

2.4.2. Hạn chế  

2.4.3. Nguyên nhân 

a. Nhóm nguyên nhân khách quan 

b. Nhóm nguyên nhân chủ quan 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chương 2 của luận văn, tác giả đã trình bày tổng quan về 

Agribank - Kon Tum và mô tả một cách khái quát thực trạng hoạt kinh 

doanh về công tác huy động vốn, hoạt động cho vay và kết quả kinh 

doanh của Chi nhánh trong thời gian từ năm 2011-2013.  

Luận văn đã phân tích thực trạng rủi ro trong cho vay tiêu 

dùng, phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro trong cho vay tiêu 

dùng tại Chi nhánh. Thông qua việc phân tích thực trạng rủi ro trong 

cho vay tiêu dùng, tác giả đã đánh giá được thực trạng trong công tác 

quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh, tác gỉa đã xác 

định những mặt được, những vấn đề còn tồn tại và những nguyên nhân 

của tồn tại.  

Từ phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro trong 

cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh của Chương 2 làm cơ sở cho tác giả 

đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro của 

Agribank Kon Tum ở Chương 3. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO 

VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK KON TUM 

3.1. ĐỊNH HUỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA AGRIBANK KON TUM  

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK KON TUM 

3.2.1. Nhóm giải pháp Nhận dạng rủi ro và đánh giá rủi ro 

tín dụng tại Chi nhánh. 

a. Giải pháp về nhân sự 

b. Giải pháp về quy trình, các cơ chế kiểm soát rủi ro tín dụng 

c. Nhận diện rủi ro từ tác động bên ngoài 

d.Nhận diện rủi ro từ khách hàng 

e. Giải pháp nhận diện rủi ro do chủ quan của ngân hàng 

3.2.2. Đo lƣờng rủi ro 

Nâng cao chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ khách 

hàng trên hệ thống IPCAS tại Agribank Kon Tum 

 Nâng cao nhận thức về công tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng 

nội bộ khách hàng 

 Tăng cường giáo dục, đào tạo cán bộ trong công tác chấm 

điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

 Đẩy mạnh thực thi chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ khách 

hàng 

 Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện chấm điểm, xếp 

hạng tín dụng nội bộ khách hàng 

3.2.3. Nhóm giải pháp tăng cƣờng kiểm soát rủi ro 

a. Nâng cao chất lượng thẩm định khoản vay 

b. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cho vay 

c. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ  

Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản cho vay 

sau khi giải ngân của CBTD, thì ban lãnh đạ ải tăng 

cường công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng để kiểm tra, 



22 
 

giám sát hoạt động của CBTD xem có thực hiện đúng quy định và kế 

hoạch của ngân hàng đã đề ra, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng, 

xác định mức độ rủi ro tín dụng để có biện pháp quản lý phù hợp, đảm 

bảo hoạt động tín dụng được an toàn, đúng hướng và có hiệu quả.  

d. Đa dạng hóa danh mục cho vay 

 Đa dạng hóa phương thức cho vay và loại hình cho vay: 

 Đa dạng hóa khách hàng:  

3.2.4. Tài trợ rủi ro 

a. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 

b. Tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu của khách hàng  

c. Thực hiện bảo hiểm cho vay   

 3.2.5. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

 Trong tất cả các nguồn lực thì nguồn nhân lực là quan trọng 

nhất và không thể thiếu. Nguồn nhân lực được xem là nhân tố căn bản, 

bền vững cho việc phát triển. Chính vì vậy, xây dựng và đào tạo nguồn 

nhân lực đáp ứng đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như đạo đức 

và các tiêu chuẩn khác luôn luôn cần thiết đối với bất kỳ tổ chức nào, 

kể cả ngân hàng. 

 Đối với nhân viên mới được tuyển dụng, trước khi làm việc 

chính thức Chi nhánh cần: 

 Đối với nguồn CBTD hiện tại, Chi nhánh phải có kế hoạch bồi 

dưỡng, đào tạo thường xuyên bằng các hình thức như: 

 Chi nhánh thực hiện cơ chế thưởng, phạt nghiêm minh, tạo ra 

bầu không khí thi đua, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm và 

quyền hạn cá nhân trong hoạt động cho vay sao cho an toàn hiệu quả 

nhất như:  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

- Kiến nghị đối với Agribank 

 + Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng như 

cán bộ công nhân viên trong hệ thống ngân hàng 

 + Tăng cường công tác thông tin trong toàn hệ thống 

 + Về công nghệ 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Chương 3 của luận văn, tác giả đã đề xuất một số giải pháp dựa 

trên việc phân tích và đánh giá đúng thực trạng rủi ro cho vay doanh 

nghiệp và công tác quản trị trong cho vay doanh nghiệp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại 

Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Đồng thời cũng kiến nghị 

Agribank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ một số vấn đề 

để tạo lập một môi trường kinh doanh và quản trị rủi ro có hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

 Hoạt động cho vay là hoạt động đem lại lợi nhuận chính cho 

các Ngân hàng thương mại. Ngoài ra, nó còn đóng góp vào quá trình 

thực thi, bình ổn chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế. 

 Thực tế hoạt động cho vay doanh nghiệp của Agribank - Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum trong thời gian qua tăng trưởng tương đối cao 

nhưng vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế, đó là hiệu quả hoạt động 

chưa cao, rủi ro cho vay doanh nghiệp còn cao được thể hiện ở tỷ lệ nợ 

quá hạn và nợ xấu còn cao chưa kiểm soát ở mức tốt nhất. Việc tìm ra 

các giải pháp để hạn chế rủi ro cho vay doanh nghiệp luôn là vấn đề rất 

quan trọng của Chi nhánh.     

 Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, đề 

tài đã trình bày được những vấn đề sau: 

 - Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro trong 

cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại, nội dung cơ bản công 

tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp. 

 - Trình bày và phân tích thực trạng hoạt động cho vay doanh 

nghiệp của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Từ đó, nêu những mặt 

đạt được, tồn tại và đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến những tồn tại 

đó.   

 - Trên cơ sở phân tích thực trạng đó, đưa ra môt số giải pháp cơ 

bản nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại 

Chi nhánh. Các gợi ý, giải pháp đề xuất trong luận văn dựa trên cơ sở lý 

luận cũng như tính thực tiễn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Chi nhánh.  

 Tuy nhiên, do trình độ và thời gian còn hạn chế nên đề tài 

không tránh khỏi một số thiếu sót nhất định. Tôi rất mong được sự đóng 

góp ý kiến của Quý thầy, cô và bạn bè để đề tài được hoàn chỉnh hơn. 

 


