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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trên thế giới, ngành Xây dựng luôn được coi là ngành kinh tế 

quan trọng, là bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên 

trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay, thị trường nhà đất 

đóng băng đem đến rất nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 

ngành xây dựng khiến cho việc trả nợ của họ cũng gặp nhiều trở ngại 

làm cho tỷ lệ nợ xấu ở các NHTM trong lĩnh vực này ngày càng tăng 

cao khiến cho các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng.  

Tại NH TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng 

hiện nay, hoạt động cho vay đối với ngành xây dựng chiểm tỷ lệ 

không nhỏ trong khi nợ xấu lại có xu hướng tăng cao mà chủ yếu 

phát sinh từ ngành này. Trong bối cảnh trên, tôi mạnh dạn chọn đề 

tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngành xây dựng tại 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng” làm 

luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay ngành xây dựng của ngân hàng thương mại. 

Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

ngành xây dựng tại NH TMCP Công thương Việt Nam CN Đà Nẵng 

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay ngành xây dựng tại Chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề về lý luận và thực tiễn 

của kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngành xây dựng tại Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. 
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 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài không nghiên cứu toàn bộ quá 

trình quản trị rủi ro tín dụng, mà chỉ tập trung nghiên cứu kiểm soát 

rủi ro tín dụng trong cho vay ngành xây dựng tại tại Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng trên cơ sở khảo 

sát thực trạng với dữ liệu giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 

phương pháp điều tra, tổng hợp thống kê, so sánh và phân tích, … 

kết hợp giữa lý luận với thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề cần 

nghiên cứu. 

5. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu được trình 

bày bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay  của ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay ngành xây dựng tại tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam chi nhánh Đà Nẵng  

Chương 3: Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

ngành xây dựng tại tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng 

6. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu giúp đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay ngành xây dựng hiện nay của ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được 

những thành công gì, còn tồn tại những hạn chế nào. Trên cơ sở đó, 

đề ra những giải pháp giúp cho công tác này được hoàn thiện hơn 
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nữa giúp kiểm soát tốt rủi ro tín dụng trong cho vay đối với ngành có 

nhiều rủi ro này. 

7. Tổng quan thực hiện nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài “Kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay ngành xây dựng tại Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng”, tôi đã tiến hành tham khảo 

một số đề tài luận văn thạc sỹ đã bảo vệ nghiên cứu về kiểm soát rủi 

ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng nói chung, hạn chế rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp có nội dung liên quan đến đề tài và có 

cùng các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này như sau: 

Đề tài nghiên cứu của tác giả Trần Anh Thư (2013) “ Hạn chế 

rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi 

nhánh Hải Châu” . Qua đề tài này tôi có thể tham khảo được nội 

dung hạn chế rủi ro tín dụng, để từ đó đưa ra nội dung hạn chế rủi ro 

tín dụng trong cho vay. 

Tác giả Lương Khắc Trung với đề tài: “Giải pháp kiểm soát 

và tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh NH NN&PTNT 

quận Sơn Trà –TP Đà Nẵng”. Qua đề tài này, tôi có thể tham khảo 

được những cơ sở lý luận trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng, 

quy trình, tiêu chí đánh giá về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. Tuy 

nhiên đề tài này chỉ đề cập đến công tác kiểm soát rủi ro trong cho 

vay doanh nghiệp nói chung, chưa đi sâu vào một ngành nghề cụ thể 

nên tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về hoạt động kiểm soát rủi ro trong cho 

vay ngành xây dựng để có thể sâu sát hơn trong lĩnh vực đang đem 

lại nhiều rủi ro cho các ngân hàng hiện nay. 

Tác giả Đào Thị Thanh Thủy (2013) với đề tài “Hoàn thiện 

công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công thương Bắc 
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Đà Nẵng”. Tác giả đã nghiên cứu về công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng theo quy định của NH TMCP Công Thương Việt Nam được 

thực hiện tại CN Bắc Đà Nẵng. Qua luận văn này, tôi tìm hiểu thêm 

về thực trạng kiểm soát rủi ro tại hệ thống NH Công thương và phát 

triển cho phù hợp với thực tiễn tại NH Công thương CN Đà Nẵng. 

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu trên và căn cứ vào tình hình 

rủi ro cho vay thực tế đối với ngành xây dựng, đề tài tập trung nghiên 

cứu nội dung “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngành xây 

dựng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà 

Nẵng”. Như vậy, không trùng với các đề tài trước đây đã công bố. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY NGÀNH XÂY DỰNG CỦA NHTM 

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGÀNH XÂY 

DỰNG CỦA NHTM 

1.1.1. Hoạt động cho vay của NHTM 

1.1.2. Khái quát về rủi ro tín dụng của NHTM 

1.1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay ngành xây dựng 

a. Ngành xây dựng và đặc điểm sản xuất kinh doanh ngành 

xây dựng 

Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, 

nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và 

các công trình khác. 

Đây là một ngành kinh tế thâm dụng vốn, những nguyên liệu 

ban đầu của nó là những tài sản nặng vốn và chi phí cố định của 

ngành khá cao. 

Đặc tính nổi bật của ngành là nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh 

của nền kinh tế vĩ mô  

Ngành xây dựng có mối tương quan rõ rệt với thị trường bất 

động sản.  

Sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lẻ. Do sản phẩm có 

tính chất đơn chiếc và được sản xuất theo đơn đặt hàng nên chi phi 

bỏ vào sản xuất thi công cũng hoàn toàn khác nhau giữa các công 

trình, ngay cả khi công trình thi công theo các thiết kế mẫu nhưng 

đựơc xây dựng ở những địa diểm khác nhau với các điều kiện thi 

công khác nhau thì chi phí sản xuất cũng khác nhau. 

Sản phẩm xây dựng cơ bản có giá trị lớn, khối lượng công 

trình lớn, thời gian thi công tương đối dài. Các công trình xây dựng 
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cơ bản thường có thời gian thi công rất dài ,có công trình phải xây 

dựng hàng chục năm mới xong. Trong thời gian sản xuất thi công 

xây dựng chưa tạo ra sản phẩm cho xã hội nhưng lại sử dụng nhiều 

vật tư, nhân lực của xã hội. 

Sản xuất XDCB thường diễn ra ngoài trời, chịu tác động trực 

tiếp bởi điều kiện môi trường, thiên nhiên, thời tiết và do đó việc thi 

công xây lắp ở một mức độ nào đó mang tính chất thời vụ 

b. Đặc điểm cho vay ngành xây dựng ảnh hưởng rủi ro tín 

dụng 

- Đối tượng cho vay: những công trình xây dựng cơ bản, bao 

gồm: công trình đầu tư xây dựng mới, đầu tư bổ sung nhằm khôi 

phục, thay thế, cải tạo, mở rộng và di chuyển địa điểm một bộ phận 

hay toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp thuộc 

ngành xây dựng (mua sắm thiết bị thi công, xây dựng mới, mở rộng 

cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng), có khả năng đưa lại hiệu quả kinh 

tế, có khả năng thu hồi được vốn, trả được ngân hàng theo thời hạn 

quy định, đều thuộc đối tượng cho vay của ngân hàng. 

- Mức độ cho cho vay: đặc điểm của ngành xây dựng là sản 

phẩm xây dựng có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, những 

nguyên liệu ban đầu của nó là những tài sản nặng vốn và chi phí cố 

định của ngành khá cao nên mức độ cho vay đối với ngành xây dựng 

thường có quy mô lớn. Do đó, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay đối với ngành này cần được kiểm soát kĩ đảm bảo vốn 

vay được sử dụng đúng mục đích và tiến độ thi công. 

- Kỳ hạn vay: Các công trình xây dựng cơ bản thường có thời 

gian thi công rất dài ,có công trình phải xây dựng hàng chục năm 

mới xong. Do thời gian thi công tương đối dài nên kỳ tính giá thường 

không xác định hàng tháng như trong sản xuất công nghiệp mà được 
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xác định theo thời điểm khi công trình, hạng mục công trình hoàn 

thành hay thực hiện bàn giao thanh toán theo giai đoạn quy ước tuỳ 

thuộc vào kết cấu đặc điểm kỹ thuật và khả năng về vốn của đơn vị 

xây lắp.Việc xác định đúng đắn đối tượng tính giá thành sẽ góp phần 

to lớn trong việc quản lý sản xuất thi công và sử dụng đồng vốn đạt 

hiệu quả cao nhất. Do đó, kỳ hạn cho vay thường được xác định theo 

từng giai đoạn gắn với các thời điểm khi công trình, hạng mục công 

trình hoàn thành. 

- Bảo đảm tín dụng: cho vay ngành xây dựng thường có kỳ 

hạn dài và mức độ cho vay lớn nên đòi hỏi cần phải có phương pháp 

bảo đảm tín dụng một cách đáng tin cậy. Trong cho vay đối với 

ngành này, thông thường các ngân hàng chỉ nhận đảm bảo bằng tài 

sản. Việc xác định giá trị tài sản bảo đảm trước khi cho vay tuỳ theo 

giá trị mức xin vay mà các TCTD có các hình thức và biện pháp 

thẩm định, mức cho vay tối đa thông thường bằng 70% giá trị tài sản 

bảo đảm, đối với tài sản là vàng, đá quý tối đa 90%, tài sản cầm cố là 

trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm và các 

giấy tờ có giá khác do Chính phủ, TCTD nhà nước phát hành thì các 

TCTD quyết định trên cơ sở nguyên tắc thu đủ nợ gốc, lãi và phí. 

1.2. KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG  

1.2.1. Khái niệm về kiểm soát tín dụng  

1.2.2. Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng 

Việc kiểm soát rủi ro trong cho vay là tổng thể các biện pháp 

mà ngân hàng áp dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ rủi ro và giảm bớt 

mức độ tổn thất do hậu quả bất lợi do rủi ro gây ra, bao gồm các biện 

pháp sau: 

- Né tránh rủi ro 

- Ngăn ngừa rủi ro 
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- Giảm thiểu tổn thất do rủi ro cho vay gây ra 

- Chuyển giao rủi ro 

- Đa dạng hóa 

1.2.3. Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay ngành xây dựng 

a. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 

b. Xu hướng biến động cơ cấu nhóm nợ 

c. Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng 

d. Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay ngành xây dựng 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

CÔNG THƯƠNG VN CN ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG 

VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Sự hình thành và phát triển 

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

2.2.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh  

2.2. THỰC TRẠNG  KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Việc hạn chế RRTD trong cho vay ngành xây dựng trong điều 

kiện hiện nay rất phức tạp, khó khăn. Ngân hàng không thể hoàn toàn 

loại trừ khả năng rủi ro nhưng có thể đưa ra các biện pháp phòng 

chống hữu hiệu để kiểm soát tốt rủi ro trong phạm vi cho phép. Tại 
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NH TMCP Công thương chi nhánh Đà Nẵng đã sử dụng các biện 

pháp sau đây nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng: 

2.2.1. Biện pháp nhằm né tránh rủi ro 

Để né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay ngành xây dựng, 

ngân hàng đã sử dụng những công cụ sau: 

a. Đánh giá, xếp hạng và sàng lọc khách hàng 

Chi nhánh Vietinbank Đà Nẵng đã thực hiện công tác xếp 

hạng khách hàng  ngành xây dựng đầy đủ trước khi cho vay, tuy 

nhiên việc tiến hành đánh giá lại theo định kì hàng quý vẫn chưa 

được chú trọng thực hiện đầy đủ. kết quả chấm điểm khách hàng 

nhìn chung vẫn còn phụ thuộc vào đánh giá chủ quan, cảm tính và 

đôi khi là mang tính hình thức của CBTD, nhất là các chỉ tiêu phi tài 

chính như năng lực điều hành của người quản lý, tính năng động và 

độ nhạy bén của ban lãnh đạo, rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh 

doanh, triển vọng phát triển kinh doanh,... dẫn đến kết quả chấm 

điểm không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả phân loại nợ để trích 

lập dự phòng RRTD.  

b. Thẩm định khách hàng 

 Thẩm định hồ sơ, tư cách khách hàng 

Việc thẩm định hồ sơ tư cách pháp lý của khách hàng được 

NH Vietinbank thực hiện khá đầy đủ nhưng vẫn chưa được chặt chẽ. 

Về hồ sơ pháp lý của khách hàng đã được ngân hàng kiểm tra kĩ từ 

CBTD cho đến giao dịch viên (khi mở tài khoản giao dịch) và còn 

chuyển cho bộ phận hậu kiểm kiểm tra lại trước khi lưu trữ hồ sơ. 

Tuy nhiên hồ sơ vay vốn chỉ được tập trung tại bộ phận tín dụng 

không cung cấp bản sao cho các bộ phận khác kiểm tra lại nên việc 

kiểm tra hồ sơ vay vốn tại chi nhánh vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do 

ý chí chủ quan của CBTD. 
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 Thẩm định tình hình tài chính 

Qua khảo sát thực tế hoạt động thẩm định cho vay doanh 

nghiệp tại Chi nhánh cho thấy công tác phân tích đánh giá tình hình 

hoạt động và khả năng tài chính doanh nghiệp đã được thực hiện khá 

đầy đủ theo các nhóm chỉ tiêu chính, tuy nhiên, việc phân tích lưu 

chuyển tiền tệ chưa được chú trọng đúng mức, đến nay báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ còn mang tính chất hướng dẫn chứ chưa bắt buộc.  

Ngoài ra, việc kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài 

chính kể cả những báo cáo đã qua kiểm toán của khách hàng vay 

vốn trước khi bắt đầu đi vào phân tích chúng chưa được thực hiện 

một cách hữu hiệu, do vậy công tác phân tích được thực hiện chủ 

yếu là dựa trên số liệu do khách hàng cung cấp mà nhiều khi không 

chỉ được mô tả theo hướng tích cực có dụng ý hoặc có thể vô tình 

bị sai lệch nên mức độ tin cậy của kết quả phân tích tài chưa cao. 

 Thẩm định PAKD/DADT và phân tích khả năng trả nợ 

Nhìn chung công tác thẩm định cho vay tại chi vẫn còn một 

số mặt tồn tại như: Phần lớn chỉ tập trung vào thẩm định về mặt tài 

chính còn về phương diện phi tài chính như thị trường, công nghệ, tổ 

chức quản lý, phân tích rủi ro thẩm định còn sơ sài, chưa đi sâu, đối 

phó. Một số trường hợp không ít chủ yếu nhặt toàn bộ số liệu của 

khách hàng cung cấp, chưa thể hiện tính chất phản biện chọn lọc 

phân tích để đưa số liệu phù hợp vào báo cáo thẩm định; Nhiều khi 

công tác thẩm định còn dựa vào cảm tính, đánh giá qua sự cảm nhận 

chủ quan của CBTD đối với khách hàng vay 

 Thẩm định tài sản bảo đảm 

Các khoản cho vay đối với ngành xây dựng đa số là các khoản 

vay trung và dài hạn nên phần lớn các khoản vay này tại chi nhánh 

đều phải có tài sản bảo đảm. Công tác thẩm định tài sản bảo đảm tại 
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Chi nhánh hiện nay nhìn chung là có hiệu quả và an toàn, chưa có 

trường hợp nào khi xử lý tài sản mà thu không đủ nợ gốc và lãi. 

Nhìn chung công tác thẩm định cho vay tại chi nhánh được 

thực hiện khá chặt chẽ và tuân thủ theo quy trình, các công văn 

hướng dẫn của Trụ sở chính, tuy nhiên vẫn còn một số mặt tồn tại 

như: 

 Phần lớn chỉ tập trung vào thẩm định về mặt tài chính còn về 

phương diện phi tài chính như thị trường, công nghệ, tổ chức quản 

lý, phân tích rủi ro thẩm định còn sơ sài, chưa đi sâu, đối phó. 

 Việc xác định giá trị tài sản bảo đảm khoản vay còn nặng tính 

chủ quan, trên thực tế việc xác định giá trị TSĐB của khách hàng đều 

do CBTD thực hiện mà không có sự tham gia của các cơ quan chuyên 

môn. Việc phân tích đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư, của phương 

án SXKD chủ yếu vẫn nặng về phân tích tài chính mà thiếu đi việc 

phân tích các khía cạnh thị trường, khả năng quản lý, khả năng tổ chức 

sản xuất. Các thông tin để làm căn cứ thẩm định khách hàng, về dự án 

đầu tư, phương án sử dụng vốn vay, về tài sản bảo đảm còn hạn chế, 

thiếu cơ sở khẳng định tính trung thực khách quan của các thông tin đã 

gây khó khăn trong việc phân tích tình hình tài chính, tài sản bảo đảm 

cũng như tính khả thi của phương án sử dụng vốn vay. Bên cạnh các 

thông tin do chính khách hàng cung cấp và nguồn thông tin từ Trung 

tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hầu như không 

có các thông tin khai thác từ các hiệp hội mà khách hàng tham gia, từ 

phía bạn hàng của khách hàng, từ các tổ chức nghiên cứu thị trường, 

ngoài ra ngân hàng vẫn chưa có được sự liên thông với các cơ quan 

thuế, hải quan để kiểm chứng thông tin do khách hàng cung cấp... 
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2.2.2. Biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất rủi ro 

gây ra 

a. Công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay 

 Hoạt động kiểm tra trước và trong khi cho vay: được thực hiện 

trước và trong quá trình giải ngân thông qua việc kiểm soát chứng từ 

giải ngân và quy trình phê duyệt giải ngân. Tại Chi nhánh NHTMCP 

Công thương Đà Nẵng hoạt động này thực hiện rất chặt chẽ. 

 Hoạt động kiểm tra sau khi cho vay: 

Hoạt động kiểm tra sau khi cho vay tại chi nhánh được thực hiện 

gồm các biện pháp sau:  

- Theo dõi khoản vay: CBTD đã theo dõi  khoản vay một cách sát 

sao, đôn đốc kịp thời khách hàng trong việc thực hiện trả nợ gốc, lãi.  

- Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, vật tư đảm bảo nợ vay: Tại 

Chi nhánh hoạt động giám sát, kiểm tra sau khoản vay được thực hiện 

khá chặt chẽ và đầy đủ đối với khách hàng đặc biệt là khách hàng doanh 

nghiệp. 

- Theo dõi, thu thập thông tin bổ sung, kiểm tra phân tích hiệu 

quả vốn vay, theo dõi và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch, 

PASXKD/DAĐT, và tình hình tài chính của khách hàng thông qua báo 

cáo định kỳ của khách hàng, qua tiếp xúc viếng thăm khách hàng và các 

nguồn khác. Công việc này hiện nay được thực hiện phụ thuộc rất lớn 

vào số liệu và tình hình hoạt động do khách hàng cung cấp, chi nhánh 

gặp nhiều khó khăn trong kiểm chứng tính xác thực do vậy chưa đáp 

ứng được về mặt hiệu quả, dẫn đến Chi nhánh thiếu chủ động và kịp 

thời trong việc đưa ra giải pháp khắc phục. 

 Áp dụng các điều khoản hợp đồng. 

Hiện nay, tại Chi nhánh việc soạn thảo hợp đồng tín dụng và 

hợp đồng đều dựa vào mẫu soạn sẵn của NH TMCP Công thương 
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Việt Nam, trong nội dung hợp đồng chỉ mới nêu được các nội dung 

cơ bản như: Số tiền vay, phương thức cho vay, lãi suất, thời hạn, 

quyền và nghĩa vụ của bên cho vay và bên vay, tài sản bảo đảm, 

cách thức giải quyết tranh chấp. Hợp đồng tín dụng soạn sẵn này 

được áp dụng chung cho tất cả các khách hàng. Tuy nhiên, đối với 

một số khách hàng đặc thù theo từng lĩnh vực ngành nghề, điển 

hình là khách hàng vay vốn ngành xây dựng, trong hợp đồng tín 

dụng cần nêu thêm một số ràng buộc cụ thể hơn với từng loại 

khách hàng 

b. Trích lập dự phòng phòng rủi ro. 

Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được 

chi nhánh thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định. 

Qua tình hình công tác kiểm tra sau của CBTD trực tiếp tại 

khách hàng vay vốn và xem xét nội dung biên bản kiểm tra cho thấy: 

hoạt động kiểm tra được thực hiện khá đầy đủ theo yêu cầu quy định 

về số lượng, việc trích lập dự phòng được thực hiện theo đúng quy 

định của NHNN, tuy nhiên nội dung kiểm tra chưa đầy đủ, còn sơ 

sài, không thường xuyên, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thi 

công công trình ở xa, ngoại tỉnh, công tác kiểm tra chủ yếu thông 

qua hồ sơ sổ sách do khách hàng cung cấp như: sổ theo dõi, sổ quỹ, 

bảng đối chiếu công nợ, biên bản thanh lý, chứng từ nhập kho 

hàng hóa nhưng cũng chưa đầy đủ đối với các món nhận nợ nhiều 

lần; Kiểm tra còn mang tính đối phó hình thức, bị động, chưa đưa ra 

được chứng kiến của người kiểm tra cho nên chưa có trường hợp nào 

ngân hàng xử lý ngừng cho vay nữa chừng và thu hồi nợ trước hạn 

mà xử lý thu hồi nợ sau khi đã quá hạn. Hợp đồng tín dụng được 

soạn thảo theo mẫu cho tất cả các doanh nghiệp nên chưa có hợp 

đồng soạn riêng cho những khách hàng chuyên biệt 
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2.2.3. Biện pháp chuyển giao rủi ro và phân tán rủi ro  

Hiện nay ở Việt Nam chưa có loại hình kinh doanh bảo 

hiểm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tại chi nhánh chỉ 

thực hiện yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm như là một điều kiện 

cho vay chủ yếu đối với tài sản bảo đảm mà pháp luật bắt buộc như 

phương tiện vận tải, xe cộ và công trình xây dựng từ vốn vay như 

khách sạn, nhà hàng và công trình khác mà chủ đầu tư là bên vay 

vốn hoặc công trình đang thực mà doanh nghiệp vay vốn nhận thi 

công (các doanh nghiệp xây dựng 

Đối với cho vay ngành xây dựng, chi nhánh đã thực hiện phân 

tán rủi ro bằng những biện pháp như: giới hạn về hạn mức tín dụng 

đối với một doanh nghiệp, đối với những doanh nghiệp lớn, có nhu 

cầu vay vốn cao thường chi nhánh kết hợp với các chi nhánh ngân 

hàng Công thương khác để cho vay đồng tài trợ.  

2.3. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO 

VAY NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG 

THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 

Bảng 2.5: Dư nợ và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay ngành xây dựng 

Đvt: triệu đồng 

 Năm 2011 2012 2013 

Toàn ngân hàng Dư nợ 2,135,900 2,450,000 2,057,000 

 Nợ xấu 11,690 141,753 34,483 

 Tỷ lệ nợ xấu 0.55% 5.79% 1.68% 

Ngành xây dựng Dư nợ 166,640 203,759 120,286 

 Nợ xấu 934 52,090 28,151 

 Tỷ lệ nợ xấu 0.56% 25.56% 23.40% 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Tiếp thị Vietinbank Đà Nẵng) 
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Có thể thấy, phần lớn nợ xấu tại ngân hàng Vietinbank Đà 

Nẵng tập trung vào cho vay ngành xây dựng. Qua bảng 2.5 cho thấy 

ngân hàng đang sử dụng tối đa công cụ né tránh rủi ro trong cho vay 

đối với ngành này. Với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay kinh 

doanh để từ đó duy trì tỷ lệ nợ xấu của toàn bộ dư nợ ở mức 3% thì 

nhìn chung công tác hạn chế rủi ro trong CVKD được chi nhánh thực 

hiện chưa hiệu quả khiến cho tình hình nợ xấu tăng cao. 

2.3.2. Sự cải thiện cơ cấu nhóm nợ  

Qua tình hình cơ cấu nhóm nợ trong ngành xây dựng tại chi 

nhánh sẽ cho ta thấy được mức độ rủi ro của nợ xấu n g à n h  

n à y (mức độ tăng dần từ nhóm 3 đến nhóm 5) và cả những 

khoản nợ tuy chưa xếp vào nợ xấu nhưng cũng đang chứa đựng 

những rủi ro tiềm ẩn ở mức độ nhất định (nhóm 2) rất dễ chuyển 

sang nợ xấu 

Bảng 2.6: Cơ cấu nhóm nợ trong cho vay ngành xây dựng 

Đvt: triệu đồng 

Năm 2011 2012 2013 

Nhóm nợ Dư nợ 

Tỷ 

trọng Dư nợ 

Tỷ 

trọng Dư nợ 

Tỷ 

trọng 

Nợ nhóm 1 

150,70

8  90.44% 

  

129,256  63.44%  77,701  64.60% 

Nợ nhóm 2 14,998  9.00% 

     

22,413  11.00%  14,434  12.00% 

Nợ nhóm 3  634  0.38% 

     

36,747  18.03%  19,767  16.43% 

Nợ nhóm 4   300  0.18%  12,796  6.28%  6,941  5.77% 

Nợ nhóm 5        -    0.00%   2,547  1.25%  1,443  1.20% 

Tổng dư  100.00  100.00  100.00
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nợ 166,64

0  

% 203,759  % 120,28

6  

% 

Tổng nợ 

xấu  934  0.56%  52,090  25.56%  28,151  23.40% 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Tiếp thị Vietinbank Đà Nẵng) 

Qua cho thấy chi nhánh mới chỉ thực hiện né tránh rủi ro, việc 

áp dụng đồng thời các biện pháp kiểm soát rủi ro trong cho vay 

ngành xây dựng vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả. 

2.3.3. Mức giảm trích lập dự phòng 

Bảng 2.7: Tỷ lệ trích lập dự phòng qua các năm 

Đvt: triệu đồng 

Năm 2011 2012 2013 

Chỉ tiêu Số dư 

so 

sán

h Số dư 

so sánh 

2012/201

1 Số dư 

so sánh 

2013/2012 

Dự phòng 

RR 

       

1,027   -  

     

17,415  16,388 

       

9,589  

      

(7,826) 

Tổng dư nợ 166,640  -  

   

203,759  37,119 

   

120,286  (83473) 

Tỷ lệ DPRR 0.62%  -  8.55% 7.93% 7.97% (0.58%) 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Tiếp thị Vietinbank Đà Nẵng) 

Tuy dư nợ cho vay ngành xây dựng giảm mạnh trong năm 

2013 và số dư trích lập dự phòng rủi ro cũng giảm nhẹ nhưng tỷ lệ 

trích lập dự phòng trong cho vay ngành xây dựng tăng nhanh và duy 

trì ở mức cao lên đến 7.97%. 
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2.3.4. Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng  

Bảng 2.8: Tình hình thu hồi nợ xử lý rủi ro trong cho vay ngành 

xây dựng 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Nợ được xử lý rủi ro trong năm 1,235 3,490 8,392 

Nợ XLRR thu được trong năm 883 1,243 4,729 

Dư nợ XLRR 5,892 8,139 11,802 

(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Tiếp thị Vietinbank Đà Nẵng) 

Qua số liệu cho thấy, nợ được xử lý rủi ro trong cho vay ngành 

xây dựng của chi nhánh tăng nhanh qua các năm. Do tình hình dư nợ 

xử lý rủi ro ngày càng tăng cao nên công tác thu hồi nợ xử lý rủi ro 

được chi nhánh đặc biệt chú trọng và có dấu hiệu tăng nhanh qua các 

năm. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ xử lý rủi ro vẫn còn gặp nhiều 

khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng gây cản trở cho việc 

bán tài sản để thu nợ. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, chi nhánh có 

nhiều thay đổi về nhân sự, nhiều cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu trước 

tuổi và tuyển dụng nhiều các bộ mới nên công tác thu hồi nợ xử lý rủi ro 

chủ yếu là do phòng Tổng hợp- tổ xử lý nợ thực hiện, vẫn còn thiếu sự 

nỗ lực đúng mức từ các bộ phận liên quan như cán bộ tín dụng, lãnh đạo 

phòng đã trực tiếp cho vay món đó. 
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2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO 

TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NH 

TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.4.1. Những kết quả đạt được 

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, chi nhánh đã có 

nhiều nỗ lực để kiểm soát rủi ro tín dụng nói chung và trong cho vay 

ngành xây dựng nói riêng:  

- Công tác phân tích đánh giá tình hình hoạt động và khả năng 

tài chính doanh nghiệp đã được thực hiện khá đầy đủ  

- Công tác xếp hạng tín dụng, thẩm định PAKD/DADT, quy 

trình cho vay, giám sát trước, trong và sau cho vay, công tác thu hồi 

nợ xấu và việc trích lập dự phòng nhìn chung đã chấp hành theo 

đúng quy định của NH TMCP Công thương Việt Nam và của Ngân 

hàng nhà nước, ngày càng bài bản hơn và không ngừng cải thiện, 

nâng cao chất lượng.  

-  Các khoản cho vay đối với ngành xây dựng gần như đều có 

tài sản bảo đảm, giúp cho ngân hàng có được nguồn thu nợ dự phòng 

khi khách hàng không có khả năng trả nợ và là động lực thúc đẩy 

khách hàng trả nợ đúng hạn. Hoạt động kiểm soát rủi ro trong cho 

vay đối với ngành xây dựng đang được chú trọng hơn.  

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế:  

Ngoài những thành công đã đạt được như trên, hoạt động kiểm 

soát rủi ro trong cho vay ngành xây dựng tại chi nhánh vẫn còn một 

số hạn chế nhất định: 

- Việc xếp hạng tín dụng chưa được thực hiện theo đúng định 

kỳ quy định của NH Công thương Việt Nam nên không đáp ứng 

được kịp thời nhu cầu sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng để đưa ra 
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quyết định cấp tín dụng. Mức độ tin cậy của kết quả xếp hạng tín 

dụng nội bộ chưa đáp ứng được những đòi hỏi cần thiết cho việc đưa 

ra quyết định cho vay hay từ chối cho vay, sàng lọc và lựa chọn 

khách hàng, áp dụng chính sách đối với khách hàng (như lãi suất cho 

vay, phí áp dụng, các biện pháp bảo đảm tiền vay…), phân loại 

khoản vay và quản lý nợ vay, căn cứ để trích lập dự phòng rủi ro.  

- Công tác thẩm định khách hàng vay vốn chủ yếu tập trung 

vào thẩm định về mặt tài chính trong khi CBTD chủ yếu chỉ dựa vào 

số liệu và tình hình mà khách hàng cung cấp, thiếu việc kiểm tra, xác 

minh nên tính phản biện trong báo cáo thẩm định chưa cao. Các nội 

dung khác như phân tích dòng tiền, kỹ thuật công nghệ, thị trường 

tiêu thụ, phân tích về những thuận lợi và khó khăn đối với ngành xây 

dựng trong từng thời điểm và việc phân tích rủi ro còn sơ sài, chưa 

được chú trọng đúng mức. 

- Quyết định cho vay phụ thuộc nhiều vào giá trị TSBĐ nên 

nhiều khi chưa chú trọng đúng mức đến tính khả thi của phương án 

kinh doanh. Việc xác định giá trị tài sản còn mang tính chủ quan, 

chưa đánh giá đúng giá trị thực chất của tài sản.  

- Công tác thu hồi nợ xấu cho vay ngành xây dựng còn rất 

nhiền hạn chế, chưa triệt để.  

- Công tác kiểm tra giám sát sau khi cho vay chưa thực sự chặt 

chẽ, sát sao.  

- Ngân hàng còn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp yêu cầu 

khách hàng vay thực hiện nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra liên quan 

đến khoản vay  

- Các điều khoản trong hợp đồng tín dụng còn chung chung, 

chưa đưa ra những tình huống cụ thể và chi tiết về quyền và nghĩa vụ 

của các bên để tránh các trường hợp có thể xảy ra tranh chấp.  



20 

 

Vì những lý do trên nên kết quả hoạt động kiểm soát rủi ro 

trong cho vay ngành xây dựng vẫn chưa thu được những kết quả khả 

quan, tỷ lệ nợ xấu của ngành vẫn ở mức cao và chiếm tỷ trọng lớn 

so với những ngành khác. 

b. Nguyên nhân 

 Nguyên nhân bên ngoài 

- Nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn:  

- Sản phẩm của một số doanh nghiệp xây dựng là căn hộ, nhà 

đất nhưng do thị trường nhà đất đóng băng, bong bóng bất động sản 

vỡ khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm rất khó khăn. Bên cạnh đó nhu 

cầu xây dựng nhà ở giảm mạnh theo bất động sản nên khiến cho việc 

kinh doanh các doanh nghiệp ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn. 

- Môi trường cung cấp thông tin thiếu và khó kiểm chứng 

- Môi trường pháp lý chưa thuận lợi: Về việc thực thi pháp 

luật còn nhiều hạn chế làm cho ngân hàng gặp không ít khó khăn 

trong hoạt động kinh doanh. 

 Nguyên nhân bên trong 

- Hệ thống thông tin tín dụng chưa đầy đủ và chính xác, kịp 

thời, nguồn thông tin phục vụ cho thẩm định chưa đáng tin cậy 

- Hoạt động cho vay ngành xây dựng của chi nhánh còn phụ 

thuộc nhiều vào TSBĐ khi mà hầu hết các thông tin và số liệu mà 

khách hàng cung cấp thiếu chính xác 

- Hầu hết các khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, 

kinh doanh bất động sản đều gặp khó khăn về tài chính, không trả 

được nợ theo đúng cam kết do ảnh hưởng của thị trường bất động 

trầm lắng, giá trị bất động sản giảm sâu dẫn đến sản phẩm của các dự 

án bất động sản, vật liệu xây dựng khó tiêu thụ. Bên cạnh đó các đơn 

vị vay vốn thi công các công trình xây dựng có vốn đầu tư từ ngân 
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sách nhà nước không được thanh toán đúng tiến độ dẫn đến khách 

hàng không có nguồn trả nợ ngân hàng đúng hạn làm phát sinh nợ 

xấu do bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt đầu tư công của chính 

phủ. 

- CBTD thiếu sự kiểm tra, giám sát sau khi cho vay nên để 

khách hàng lợi dụng sử dụng vốn sai mục đích.  

- Nguồn lực cán bộ tín dụng bất cập so với yêu cầu, chất lượng 

cán bộ làm công tác tín dụng còn hạn chế do trẻ tuổi, ít kinh nghiệm 

thực tế, bản lĩnh nghề nghệ chưa cao.  

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty bảo hiểm và ngân 

hàng trong việc khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm và xử lý rủi 

ro xảy ra đối với những khách hàng đã mua bảo hiểm. 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO 

VAY NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG 

THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGÀNH XÂY 

DỰNG TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN CN ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Dự báo nhu cầu vay ngành xây dựng thời gian tới 

3.1.2. Định hướng của NH TMCP Công thương chi nhánh 

Đà Nẵng trong cho vay ngành xây dựng 

Trong thời gian tới, NH TMCP Công thương chi nhánh Đà 

Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cấp công tác quản lý và quản trị điều 

hành nhằm thực hiện tốt mục miêu: “phát triển - an toàn - hiệu quả”  
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3.2. GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 

Về kiểm tra, xác minh thông tin trong báo cáo tài chính và kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở số liệu khách hàng cung 

cấp cần tập trung thực hiện các biện pháp như: Đối chiếu công nợ; 

Kiểm tra hàng tồn kho; trích khấu hao; Kiểm tra trên sổ sách ghi 

chép và hạch toán những khoản đặt cọc, ứng trước đã được thu nhận 

hay chưa; Hạch toán nợ vay ngân hàng, chi phí trả trước, chi phí dồn 

tích có được hạch toán đầy đủ hay không. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác thu thập, xử lý thông tin và xếp 

hạng tín dụng nội bộ 

Để có được nguồn thông tin đầy đủ về khách hàng kinh doanh 

phục vụ cho việc phân tích và thẩm định tín dụng thì CBTD phải tiến 

hành khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Việc thu thập 

thông tin đòi hỏi phải được chi nhánh thực hiện một cách thường 

xuyên và liên tục, định kỳ hay đột xuất. 

CBTD sau khi thu thập thông tin từ tất cả các nguồn có thể có, 

để có được thông tin chính xác và đáng tin cậy, CBTD phải sàn lọc, 

xử lý nguồn thông tin đã thu thập để phục vụ cho việc đưa ra quyết 

định cấp tín dụng hay từ chối cấp tín dụng và phục vụ cho công tác 

chấm điểm và xếp hạng khách hàng.  

năng thanh toán trong hiện tại và tương lai của khách hàng kinh 

doanh nhằm xác định khả năng thu hồi vốn của ngân hàng 



23 

 

3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau 

Cần đi sâu vào kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của doanh 

nghiệp giữa hồ sơ chứng từ và kiểm tra thực tế hiện trường. Về kiểm 

tra vốn tự có tham gia ngoài kiểm tra trên số liệu sổ sách báo cáo của 

doanh nghiệp, cần kiểm tra giám sát việc thực hiện thực tế. Đặc biệt 

đối với việc cho vay để xây dựng công trình thì yêu cầu khách hàng 

dùng vốn tự có để thực hiện trước, ngân hàng chỉ phát tiền vay phần 

tiếp theo sau khi đã kiểm tra giá trị mà doanh nghiệp tự đầu tư, đối 

với công trình lớn và phức tạp có thể yêu cầu kiểm toán. 

Kiểm tra trong khi cho vay: khi khách hàng yêu cầu nhận nợ 

vay, CBTD phải kiểm tra chặt chẽ quá trình giải ngân, đối chiếu giữa 

mục đích yêu cầu giải ngân với các tài liệu chứng minh mục đích sử 

dụng vốn vay (Hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản 

đối chiếu công nợ, biên bản nghiệm thu, phiếu giao nhận hàng hóa,..) 

của khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ 

chứng minh hợp lệ.  

Kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay không chỉ nhằm ngăn 

ngừa tình trạng khách hàng kinh doanh sử dụng vốn sai mục đích, 

kiểm tra tình hình sử dụng và khai thác TSBĐ nợ vay mà thông qua 

đó còn nhắc nhỏ, đôn đốc việc hoàn thành công tác trả nợ, trả lãi khi 

đến hạn thanh toán. Công tác kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay 

phải được thực hiện định kỳ hàng năm, đột xuất hoặc kiểm tra theo 

quy định của NH Công thương Việt Nam đưa ra.  

Để việc kiểm tra sử dụng vốn vay có hiệu quả giúp phát hiện sớm 

các dấu hiệu rủi ro, CBTD cần chủ động sử dụng kết hợp các phương 

thức kiểm tra khác nhau. Kết quả kiểm tra phải được CBTD thể hiện rõ 

trong biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay. Đối với các khoản vay có dấu 

hiệu bất thường CBTD phải báo cáo với lãnh đạo nhằm có biện pháp xử 
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lý kịp thời. Việc phát hiện và xử lý kịp thời những khoản vay có vấn đề, 

những khoản vay có biểu hiện mất khả năng thu hồi là biện pháp hữu 

hiệu góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay kinh doanh tại chi 

nhánh. 

3.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ xấu 

CBTD cần thường xuyên giám sát các khoản vay, nhắc nhở 

khách hàng khi đến hạn trả nợ. Thành lập tổ thu hồi nợ xấu, thanh lý 

tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu. Tổ thu hồi nợ xấu cần tổ chức 

phân tích và đánh giá thực trạng từng khoản nợ xấu để có giải pháp 

thu hồi nợ xấu cụ thể đối với từng đối tượng khách hàng.  

3.2.5. Nghiên cứu kế hoạch triển khai ứng dụng các công 

cụ, biện pháp kỹ thuật nhằm chuyển giao rủi ro và đa dạng hóa 

trong cho vay. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành 

a) Kiến nghị đối với Chính phủ 

b) Kiến nghị đối với Bộ Xây dựng 

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam 

 


