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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hoạt động của Ngân hàng Thương mại là hoạt động có tính 

chất kinh doanh. Trong đó, hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản, 

đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. 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. Rủi ro tín dụng luôn song hành cùng 

với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng 

mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng để hạn 

chế, ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh. Đứng trên quan điểm quản 

trị rủi ro tín dụng nói chung và quản trị rủi ro trong cho vay doanh 

nghiệp nói riêng, một tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín 

dụng luôn phải được xác định trước trong chiến lược hoạt động 

chung. Khi doanh nghiệp không trả nợ hay trả nợ không đúng hạn thì 

đều ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Do đó, quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp luôn là vấn đề mang tính 

cấp bách thường trực trong hoạt động của ngân hàng. Mặc dù áp 

dụng quy tắc, biện pháp trong quản trị và quản trị rủi ro của hệ thống 

Công ty TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam nhưng do đặc thù kinh doanh riêng của 

Công ty TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum nên vẫn tồn tại 

một số điểm hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện trong công tác 

quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp. Xuất phát từ lý luận và 

thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro trong cho vay 

doanh nghiệp tại Công ty TNHH Một Thành Viên 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.  
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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 doanh nghiệp, phân tích thực 

trạng và đánh giá công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp 

tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum, từ đó đưa ra 

các giải pháp trong công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh 

nghiệp tại Chi nhánh. 

3. Đối tượng 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 doanh nghiệp và thực trạng công tác quản 

trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank - Chi nhánh tỉnh 

Kon Tum. 

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

công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty 

TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Thời gian nghiên cứu từ 

năm 2010-2012. 

4. Phương 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. 

 Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 

5. 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 doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 
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 Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay doanh 

nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

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

trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

6. 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 doanh nghiệp 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  

 Qua tham khảo một số đề tài giúp tác giả hiểu hơn về công 

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

 Trong quá trình nghiên cứu những nội dung cơ bản liên quan 

đến đề tài, tác giả đã tìm hiểu một số tài liệu, sách báo, website, một 

số giáo trình do TS Hồ Diệu chủ biên, Peter S.Rose, PGS.TS. 

Nguyễn Đăng Dờn chủ biên. 

 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 

doanh nghiệp tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Chính vì vậy 

đề tài “Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty TNHH 

Một thành viên 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.  

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

liên quan đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh, kết hợp 

cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp 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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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI 

 1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay tại NHTM 

 Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao 

hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào 

mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với 

nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.  

 1.1.2. Phân loại cho vay doanh nghiệp tại NHTM 

 a. Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay 

 Cho vay để kinh doanh   

 Cho vay để mở rộng sản xuất 

 b. Dựa theo thời hạn cho vay 

 Cho vay ngắn hạn 

 Cho vay trung và dài hạn 

  c. Dựa theo hình thức đảm bảo  

 Cho vay có đảm bảo 

  Các khoản cho vay không có đảm bảo 

 d. Dựa theo hình thức hình thành khoản vay 

 Cho vay trực tiếp 

 Cho vay gián tiếp 

 e. Dựa theo hình thức cấp tiền vay 

 Cho vay từng lần 

 Cho vay theo hạn mức tín dụng 

 Cho vay theo dự án đầu tư 
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 Cho vay đồng tài trợ 

 Cho vay luân chuyển 

 1.1.3. Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp  

 Năng lực của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp chưa cao 

 Báo cáo tài chính thiếu minh bạch 

 Doanh nghiệp Thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt 

 Thiếu tài sản bảo đảm 

 Thiếu vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn  

1.2. RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI 

 1.2.1. Khái niệm về rủi ro trong cho vay doanh nghiệp 

 a. Khái niệm về rủi ro  

 Rủi ro cho vay doanh nghiệp là khả năng xảy ra những tổn 

thất mà ngân hàng phải chịu do doanh nghiệp vay không trả đúng 

hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi. 

 b. Các hình thức rủi ro thường gặp trong hoạt động cho 

vay 

Không thu được lãi đúng hạn 

Không thu được vốn đúng hạn 

Không thu đủ lãi 

Không thu đủ vốn cho vay 

 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro trong cho vay doanh 

nghiệp 

 a. Tỷ lệ nợ quá hạn  

 Tỷ lệ nợ quá hạn DN= (Dư nợ quá hạn DN/ Tổng dư nợ 

DN)* 100% 

 Nếu tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ chất lượng các hoạt động 

cho vay là kém, tìm ẩn rủi ro. 
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 b. Tỷ lệ nợ xấu  

 Tỷ lệ nợ xấu DN = (Dư nợ xấu DN / Tổng dư nợ DN)* 

100% 

 Tỷ lệ nợ xấu này cao thì chứng tỏ chất lượng tín dụng kém, 

nguy cơ tìm ẩn rủi ro cao. 

 c. Cơ cấu dư nợ cho vay 

 Dựa vào cơ cấu dư nợ cho vay DN mà ta có thể xác định rủi 

ro của NHTM cho vay DN cao hay thấp. 

 d. Tỷ lệ cho vay không có tài sản bảo đảm 

 Tỷ lệ cho vay DN không có bảo đảm = Dư nợ cho vay DN 

không có tài sản bảo đảm/tổng dư nợ cho vay DN 

 Tỷ lệ này càng cao thì rủi ro không thu hồi được vốn càng 

cao. 

 1.2.3. Những tác động rủi ro trong cho vay doanh nghiệp 

 a. Đối với ngân hàng 

 Rủi ro cho vay làm giảm doanh thu của NH  

 Rủi ro cho vay làm giảm khả năng thanh toán của NH 

 Rủi ro cho vay làm giảm uy tín của NH 

 b. Đối với doanh nghiệp 

 DN đó không có được nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài một 

cách kịp thời 

 DN khó khăn trong việc mở rộng sản xuất  

 Kìm hãm sự phát triển của các DN tiềm năng 

 c. Đối với nền kinh tế 

 Rủi ro làm cho sản xuất bị đình trệ, các DN phải đóng cửa 

 Hàng hoá không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, tới một 

chừng mực nào đó làm giá cả hàng háo tăng vọt. 
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1.3. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 1.3.1. Nhận dạng rủi ro 

 a. Khái niệm 

 Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ 

thống các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bao gồm việc theo 

dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động và toàn bộ hoạt động 

của ngân hàng nhằm thống kê được tất cả các loại rủi ro, kể cả dự 

báo những loại rủi ro mới có thể xuất hiện trong tương lai, để từ đó 

có các biện pháp kiểm soát, tài trợ cho từng loại rủi ro phù hợp. 

 b. Phương pháp   

 Phân tích báo cáo tài chính  

 Sử dụng bảng liệt kê (check-list) và biến thể  

 Nghiên cứu các số liệu tổn thất trong quá khứ 

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

 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng 

 Nhóm dấu hiện liên quan tới quản lý của khách hàng 

 Nhóm các dấu hiệu liên quan tới ưu tiên trong kinh doanh 

 Nhóm các dấu hiệu thuộc vấn đề kỹ thuật và thương mại  

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

 1.3.2. Đo lường rủi ro 

 a. Khái niệm 

 Đo lường rủi ro cho vay DN là việc xây dựng mô hình thích 

hợp để xác định mức độ rủi ro mang lại từ phía DN, từ đó xác định 

phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một DN  

cũng như để trích lập dự phòng rủi ro. Ngân hàng có thể sử dụng 

nhiều mô hình khác để đo lường rủi ro cho vay. 

 b. Phương pháp: Dùng một số mô hình để đo lường rủi ro  
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 Mô hình định tính - Mô hình 6C 

Tính cách của người vay (Character) 

Năng lực của người vay (Capacity) 

Nguồn tiền để trang trải khoản vay (Cashflows) 

Sự bảo đảm của khoản vay (Collateral) 

 Điều kiện - môi trường kinh doanh của người đi vay 

(Conditions) 

Khả năng kiểm soát (Control) 

 Mô hình định lượng - Mô hình điểm số Z 

 Altman đã xây dựng mô hình điểm như sau: 

 (Hàm Z – Score): Z= R1 + R2 + R3 + R4 + R5 

 Trong đó: 

 R1 = Vốn lưu động/tổng tài sản 

 R2 = Lãi ròng/tổng tài sản 

 R3 = Lãi trước thuế/tổng tài sản 

 R4 = Giá thị trường của DN/giá trị hạch toán của DN 

 R5 = Doanh thu/tổng tài sản 

 Trị số Z càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp. 

Vậy khi trị số Z thấp hoặc là một số âm sẽ là căn cứ xếp khách hàng 

vào nhóm có nguy cơ vỡ nợ cao. 

 Nếu Z < 1,81: DN xếp vào loại có nguy cơ vỡ nợ cao nhất.  

 Nếu 1,81 < Z ≤ 2,675: DN xếp loại có nguy cơ vỡ nợ ở mức 

trung bình 

 Nếu Z > 2,675: DN xếp loại tín nhiệm tốt  

 Mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp - Mô hình xếp 

hạng của Moody và Standard & Poor 

 1.3.3. Kiểm soát rủi ro 

 a. Khái niệm 
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 Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công 

cụ, chiến lược, các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, phòng 

tránh hoặc giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng không mong 

đợi có thể xảy đối với ngân hàng. 

 b. Phương pháp  

 Phòng tránh rủi ro  

 Ngăn ngừa rủi ro 

 Giảm thiểu rủi ro  

 Phân tán rủi ro  

 1.3.4. Tài trợ rủi ro 

 a. Khái niệm 

 Tài trợ rủi ro là những kỹ thuật và công cụ được sử dụng để 

tài trợ cho chi phí của rủi ro và tổn thất khi rủi ro xảy ra. Trong hoạt 

động kinh doanh ngân hàng rủi ro luôn tồn tại, đồng thời luôn được 

hệ thống quản trị thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, nhưng rủi 

ro vẫn có thể xảy ra, đó là một sự thật khách quan.  

 b. Phương pháp 

 Trích lập dự phòng rủi ro 

 Bảo hiểm rủi ro tín dụng 

 Ngoài ra NHTM còn thể áp dụng một số phương pháp khác 

như là thanh lý DN, xử lý tài sản bảo đảm cũng được xem là nguồn 

thu để ngân hàng giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính. 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN 

TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

 1.4.1. Nhân tố từ phía ngân hàng 

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

tín dụng yếu 
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 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 

 1.4.2. Nhân tố từ phía doanh nghiệp 

 a. Rủi ro kinh doanh 

 b. Rủi ro tài chính của doanh nghiệp 

 c. Rủi ro về đạo đức của doanh nghiệp 

 1.4.3. Nhân tố từ phía môi trường bên ngoài 

a. Môi trường kinh tế  

b. Môi trường pháp lý 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG  

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK 

CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

2.1. TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON 

TUM 

 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tại Agribank - Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum 

 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động tại Agribank - 

Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

 a. Sơ đồ tổ chức  

 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon 

Tum (trang 37, luận văn)  

 b. Quyền hạn và nhiệm vụ các phòng ban 

 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Agribank - Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum 
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 a. Hoạt động huy động vốn 

 Xem Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Agribank - Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum (trang 41, luận văn) 

 b. Hoạt động cho vay 

 Xem Bảng 2.2: Tình hình cho vay tại Agribank - Chi nhánh 

tỉnh Kon Tum (Trang 43, luận văn) 

 c. Kết quả kinh doanh 

 Xem Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh tại Agribank - Chi nhánh 

tỉnh Kon Tum (Trang 44, luận văn) 

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

 2.2.1. Đặc điểm trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank 

- Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

 a. Thuận lợi 

 b. Khó khăn 

 Doanh nghiệp phần lớn thiếu vốn tự có tham gia vào phương 

án kinh doanh 

 Doanh nghiệp thiếu tài sản đảm bảo nợ vay trong khi nhu 

cầu vốn vay lớn.  

 2.2.2. Qui trình cho vay doanh nghiệp tại Agribank - Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum 

 Qui trình được thực hiện qua 06 bước như sau:  

 Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn  

 Bước 2: Phân tích tín dụng  

 Bước 3: Ra quyết định tín dụng  

 Bước 4: Giải ngân  

 Bước 5: Giám sát tín dụng  

 Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng  
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 2.2.3. Thực trạng rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại 

Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

 a. Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp trong tổng dư nợ 

cho vay 

 Hoạt động cho vay của Chi nhánh đã thể hiện được danh 

mục cho vay, nguồn vốn tập trung vào khách hàng doanh nghiệp 

 Xem Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp trong 

tổng dư nợ cho vay (trang 51, luận văn) 

 b. Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo loại 

hình doanh nghiệp 

 Hoạt động cho vay thể hiện được danh mục cho vay tập 

trung vào nhóm khách hàng là công ty TNHH và Công ty CP, còn 

DNTN và DNNN chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. 

 Xem Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại 

hình doanh nghiệp (trang 52, luận văn) 

 c. Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo ngành 

nghề 

 Cơ cấu ngành nghề cho vay DN của Chi nhánh vẫn còn tập 

trung chủ yếu vào một số ngành nghề như: nông nghiệp, lâm nghiệp; 

công nghiệp; xây dựng; thương mại, dịch vụ 

 Xem Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp phân 

theo ngành nghề (trang 53, luận văn) 

 d. Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo thời 

hạn nợ 

 Cho vay dài hạn, ngắn hạn Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp của Chi nhánh. 

 Xem Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp phân 

theo thời hạn nợ (trang 54, luận văn) 
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 e. Phân tích nợ quá hạn cho vay doanh nghiệp trong tổng 

nợ quá hạn 

 Có thể thấy rằng tình hình nợ quá hạn có sự gia tăng cao, đây 

là dấu hiệu rủi ro trong hoạt động cho vay DN tại Chi nhánh. 

 Xem Bảng 2.8: Cơ cấu nợ quá hạn cho vay Doanh nghiệp 

trong tổng nợ quá hạn (trang 55, luận văn) 

 f. Phân tích nợ xấu cho vay doanh nghiệp trong tổng nợ 

xấu 

 Có thể thấy rằng tình hình nợ xấu tại chi nhánh có sự gia 

tăng cao hơn sự gia tăng của tổng dư nợ, đó là dấu hiệu báo động rủi 

ro hoạt động cho vay DN tại Chi nhánh 

 Xem Bảng 2.9: Cơ cấu nợ xấu cho vay Doanh nghiệp trong 

tổng nợ xấu (trang 56, luận văn) 

 g. Phân tích nợ xấu cho vay Doanh nghiệp phân theo 

ngành kinh tế 

 Nợ xấu cho vay khách hàng Doanh nghiệpchiếm tỷ lệ cao 

tập trung vào ba lĩnh vực đầu tư là: Xây dựng, thương mại, dịch vụ, 

vận tải. Nợ xấu cho vay Doanh nghiệp tăng trong lĩnh vực xây dựng 

do do nguồn vốn thanh toán các công trình xây dựng từ ngân sách, 

việc thanh toán chậm, bố trí nhỏ giọt, công trình thi công xong 

nhưng chưa có vốn, đơn vị không trả nợ đúng hạn. 

 Xem Bảng 2.10: Cơ cấu nợ xấu cho vay Doanh nghiệp phân 

theo ngành kinh tế (trang 57, luận văn) 

 h. Phân tích dư nợ cho vay Doanh nghiệp theo hình thức 

đảm bảo 

 Chi nhánh chú trọng việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản 

đối với các DN. Biện pháp an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng 

vẫn là tiêu chí quan trọng để tăng năng lực tài chính của NHTM. Với 
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nhận thức đó, biện pháp TSBĐ trong cho vay hiện nay cần được coi 

trọng và đánh giá đúng mức để phòng ngừa rủi ro tín dụng. 

 Xem Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp phân 

theo hình thức đảm bảo (trang 58, luận văn) 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON 

TUM 

 2.3.1. Nhận dạng rủi ro 

 a. Phân tích Báo cáo tài chính hàng năm của doanh 

nghiệp 

 Phân tích BCTC hàng năm của Doanh nghiệp tại Chi nhánh 

đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nhận diện rủi ro.  

 Từ những phân tích bằng những công cụ, kỹ thuật nhất định 

trong việc phân tích Báo cáo tài chính, Chi nhánh có thể dự báo, ước 

tính những tổn thất có thể xảy ra khi cho vay. 

 b. Theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp 

 Trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay đối với 

doanh nghiệp tại Chi nhánh. Cán bộ tín dụng của Chi nhánh đã tiến 

hành theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp nhằm phát hiện ra những dấu hiệu có khả năng xảy ra 

trong quá trình cho vay. 

 2.3.2. Đo lường rủi ro  

 Trong công tác đo lường rủi ro trong cho vay doanh nghiệp 

tại Chi nhánh sử dụng mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ 

khách hàng doanh nghiệp trên hệ thống IPCAS  
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 Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ doanh 

nghiệp tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum trên hệ thống IPCAS 

gồm các bước sau: 

 Bước 1: Đăng ký thông tin khách hàng 

 Bước 2: Nhập các chỉ tiêu tài chính 

 Bước 3: Chấm điểm, xếp hạng và phân loại nợ khách hàng 

 Bước 4. Phê duyệt 

 Bước 5: Lập báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm, xếp hạng 

và phân loại nợ khách hàng 

 Bước 6: Phê duyệt Báo cáo kết quả chấm điểm, xếp hạng và 

phân loại nợ của chi nhánh 

 Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum căn cứ vào kết quả 

chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ của khách hàng doanh 

nghiệp để phân loại nợ và quyết định cấp cho vay.  

 Không cho vay mới đối với khách hàng doanh nghiệp xếp 

hạng B, CCC, CC, C, D.  

 Các trường hợp xếp hạng khác, chi nhánh tiến hành cho vay 

theo quy định hiện hành của Agribank.  

 Xem Bảng 2.12: Xếp hạng của doanh nghiệp tại Agribank - 

Chi nhánh tỉnh Kon Tum (trang 66, luận văn) 

 2.3.3. Kiểm soát rủi ro  

 a. Công tác thẩm định và quyết định cho vay 

 Chi nhánh tiến hành thẩm định khoản vay theo đúng quy 

định hiện hành của Agribank, có sự phân công công việc giữa các 

thành viên trong phòng Tín dụng từ cán bộ tín dụng đến lãnh đạo 

phòng Tín dụng một cách khoa học giúp công tác cho vay vận hành 

tốt và có hiệu quả.  

 b. Danh mục cho vay 
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 Để phân tán rủi ro trong chi nhánh cũng đã tiến hành cho vay 

đối với nhiều loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề, ngành 

hàng, thời hạn và nhiều phương thức cho vay doanh nghiệp.  

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

doanh nghiệp 

 Chi nhánh ngày càng quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm 

soát nội bộ, luôn xem việc kiểm tra là bổ sung, hoàn thiện quá trình 

tác nghiệp của cán bộ chuyên môn, hạn chế những sai sót, vụ việc và 

rủi ro cho vay có thể xảy ra. 

 2.3.4. Tài trợ rủi ro 

 Trích lập dự phòng rủi ro 

 Thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử 

lý rủi ro theo quy định tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 

22/04/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ - NHNN ngày 25/04/2007 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều về phân loại nợ, trích lập và sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. 

 Xem Bảng 2.13: Tình hình trích lập dự phòng và xử lý rủi ro 

thời kỳ 2010-2012 (trang 69, luận văn) 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI 

NHÁNH TỈNH KON TUM 

 2.4.1. Kết quả đạt được  

 2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại  

 Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cho vay doanh nghiệp tại có sự gia 

tăng qua các năm, chưa có sự kiểm soát nợ xấu ở mức tốt nhất.  

 Công tác nhận diện rủi ro còn nhiều bất cập chưa xây dựng 

được những dấu hiệu nhận biết một khoản cho vay có vấn đề. 
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 Công tác chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bội khách 

hàng doanh nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế.  

 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa phát huy được 

hiệu quả chức năng vai trò của Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ. 

 Danh mục cho vay tại Chi nhánh chưa thật đa dạng. 

 Công tác xử lý nợ xấu, thu hồi lãi và gốc chưa tốt. 

 Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao còn nhiếu hạn chế  

2.5. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC 

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

 2.5.1. Nguyên nhân khách quan 

 a. Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và bất cập 

 b. Nền kinh tế không ổn định 

 c. Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà Nước 

 d. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng 

 e. Môi trường tự nhiên diễn biến phức tạp 

 2.5.2. Nguyên nhân chủ quan 

 a. Doanh nghiệp vay vốn 

 Doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích 

 Doanh nghiệp không có thiện chí trả nợ vay ngân hàng 

 Trình độ quản lý của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế 

 Rủi ro trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp  

 b. Ngân hàng cho vay 

 Nguồn nhân lực thiếu về số lượng và chất lượng 

 Tuân thủ quy trình tín dụng chưa nghiêm 

 Công tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng còn nhiều hạn chế 

 Công tác kiểm soát nội bộ trong cho vay còn nhiều hạn chế 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO  

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK  

CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

3.1. ĐỊNH HUỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH 

TỈNH KON TUM  

 3.1.1. Định hướng chung  

 Hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và quy trình cung cấp các sản 

phẩm dịch vụ hiện có thông qua việc tăng cường ứng dụng và khai 

thác công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý công việc. 

 Đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với từng đối tượng khách 

hàng nhằm thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu hoạt động tín dụng. 

 3.1.2. Định hướng tín dụng  

 Xây dựng cơ cấu tín dụng có khả năng sinh lời cao. 

 Tăng trưởng tín dụng đi đôi với việc duy trì và nâng cao chất 

lượng tín dụng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

 Củng cố chất lượng tín dụng hiện có. 

 Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến 

hoạt động tín dụng doanh nghiệp đồng thời gắn với công tác quản trị 

rủi ro trong cho vay doanh nghiệp. 

 Xây dựng danh mục tín dụng doanh nghiệp hợp lý, đa dạng 

để tránh những tốn thất lớn gây ra cho ngân hàng. 

 Xây dựng chính sách, quy trình cho vay, cung cấp các sản 

phẩm dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp. Chính sách rõ ràng, 

chặt chẽ, đơn giản và yêu cầu đầy đủ tính pháp lý.   
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3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH 

TỈNH KON TUM 

 3.2.1. Nhận dạng rủi ro 

 a. Giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm 

phát hiện “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có hành động khắc phục 

kịp thời 

 Những hành động nhằm phát hiện những dấu hiệu rủi ro cần 

phải được phân tích, giám sát khách hàng nhiều hơn thông qua: 

 - Phân tích thông tin tài chính 

 - Thăm thực địa khách hàng 

 - Hệ thống cảnh báo sớm 

 Những dấu hiệu cảnh báo: 

 Chậm nhận được báo cáo tài chính, đặc biệt là nếu khế ước 

vay nợ có quy định chính xác thời hạn nộp báo cáo. 

 Có những thay đổi đột ngột trong kế hoạch kinh doanh cơ 

bản của khách hàng vay 

 Có sự thay đổi bất ngờ trong thành phần Hội đồng Quản trị 

 Liên tục yêu cầu hoãn nợ có thể là dấu hiệu cho thấy tình 

trạng bất thường của dòng tiền tệ. 

 Kế hoạch hành động 

 Thu thập thông tin về toàn bộ những nguy cơ có thể xảy ra 

đối với khách hàng vay 

 Tiến hành giám sát hoạt động của khách hàng vay hàng ngày 

 Xem xét lại hồ sơ vay nợ, các khoản đảm bảo. 

 b. Giám sát tổng thể danh mục tín dụng - phân tích tổng 

thể danh mục tín dụng nhằm phát hiện tập trung tín dụng  
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 Bên cạnh việc giám sát riêng rẽ từng khách hàng vay, ngân 

hàng cũng cần định kỳ giám sát tổng thể thành phần và chất lượng 

của danh mục tín dụng. Nhược điểm sau cần được đặc biệt chú ý: 

 - Cần so sánh thành phần danh mục với mục. 

 - Xác định và tìm hiểu về các xu hướng trong phạm vi danh 

mục dựa trên những biến động gần nhất về xếp hạng tín dụng của 

khách hàng, hiện tượng gia tăng dự phòng nợ khó đòi hoặc xoá nợ. 

 - Tồn tại hiện tượng tập trung trong danh mục tín dụng.  

 Việc phát hiện những tập trung tín dụng như liệt kê trên đây 

tùy thuộc vào thông tin cung cấp từ hệ thống thông tin của ngân 

hàng, và liệu có thể tập hợp được toàn bộ dư nợ tín dụng cho toàn bộ 

danh mục của ngân hàng một cách kịp thời và chính xác hay không.  

 3.2.2. Đo lường rủi ro 

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

khách hàng doanh nghiệp trên hệ thống IPCAS tại Agribank - Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum 

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

dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp 

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

điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp 

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

khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp 

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

xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp 

 3.2.3. Kiểm soát rủi ro 

 a. Nâng cao chất lượng thẩm định khoản vay 

 Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cần phải thực hiện đầy đủ 

các qui trình cho vay đó là kiểm soát trước trong, và sau quá trình 
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vay vốn của khách hàng. Áp dụng công nghệ phần mền về thẩm định 

dự án, trên cơ sở đó để đưa ra các kết quả chính xác và nhanh chóng. 

 Thẩm định dự án đồng thời cũng là tư vấn cho khách hàng 

trong việc vay vốn làm sao cho đồng vốn phát huy hiệu quả cao nhất. 

Thẩm định dự án không chỉ thẩm định khi cho vay mà cần tái thẩm 

định sau cho vay để đánh giá hiệu quả của dự án đã đầu tư, từ đó rút 

ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án sau được tốt hơn. 

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

 Một số biện pháp Chi nhánh nên áp dụng để công tác giám 

sát, kiểm tra khoản cho vay sau giải ngân được tốt là: 

 - Kiểm soát, xem xét định kì tất cả các khoản cho vay đã cấp. 

 - Tổ chức quá trình kiểm soát cẩn thận và nghiêm túc để đảm 

bảo xem xét và đánh giá được tất cả những đặc tính quan trọng nhất 

của khoản vay, bao gồm:  

 + Đánh giá giải trình thanh toán của khách hàng nhằm đảm 

bảo khách hàng không vi phạm kế hoạch thanh toán. 

 + Đánh giá chất lượng và tình trạng của tài sản thế chấp. 

 + Xem xét đầy đủ khía cạnh pháp lý của hợp đồng tín dụng. 

 + Đánh giá khoản cho vay có phù hợp với chính sách. 

 - Kiểm soát và theo dõi thường xuyên những khoản cho vay. 

 - Theo dõi thường xuyên đối với những khoản vay có vấn đề. 

 - Chi nhánh thiết lập mô hình kiểm tra chéo sau khi giải ngân 

gồm 4 đến 5 cán bộ sẽ luân phiên giám sát các khoản tín dụng của 

nhau, chịu sự quản lý của trưởng phòng và ban giám đốc. 

 - Chi nhánh cần quy định CBTD báo cáo cụ thể sau mỗi lần 

giám sát, kiểm tra đồng thời đưa ra các đánh giá, nhận xét, nếu có 

phát hiện rủi ro xảy ra phải đề xuất lên cấp trên giải quyết. 

 c. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 
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 - Kiểm tra chấp hành kế hoạch dư nợ ngắn, trung và dài hạn.  

 - Kiểm tra lại hồ sơ vay vốn của khách hàng 

 - Kiểm tra việc nhận và quản lý tài sản thế chấp 

 - Kiểm tra mức tín dụng, thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ.  

 - Kiểm tra công tác giải ngân 

 d. Đa dạng hóa danh mục cho vay 

 Chi nhánh cần đa dạng hóa danh mục, không tập trung cho 

vay một loại khách hàng hay một lĩnh vực nào đó mà cần mở rộng 

đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu và phân tán rủi ro như là:  Đa 

dạng hóa lĩnh vực đầu tư; 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 

 Trước hết là lập quỹ dự phòng rủi ro cho vay. Vấn đề xây 

dựng, vận dụng một cách hợp lý quỹ dự phòng rủi ro cho vay của 

Chi nhánh là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với ngân hàng. 

 b. Tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu của doanh nghiệp 

 - Với các khoản nợ có vấn đề do những nguyên nhân khách 

quan, bất khả kháng thì Chi nhánh có thể áp dụng các biện pháp như: 

 + Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, Miễn giảm lãi vay  

 + Tăng cho vay để hỗ trợ phương án thu hồi tài sản 

 + Chi nhánh giúp khách hàng chuyển sang chủ nợ khác. 

 Chi nhánh áp dụng biện pháp thanh lý nợ, bao gồm: 

 + Phát mại tài sản bảo đảm. 

 + Phá sản doanh nghiệp. 

 -
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vay đó trình lên Chính phủ để xin xoá nợ bằng quỹ dự phòng rủi ro.

 c. Thực hiện bảo hiểm cho vay   

 Khách hàng vay vốn mua bảo hiểm cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của họ.   

 Ngân hàng mua bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm chuyên 

nghiệp đối với hoạt động đầu tư và cho vay của mình.  

 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

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

nhất và không thể thiếu. 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 ngân hàng. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 3.3.1. Kiến nghị đối với Agribank 

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

cán bộ công nhân viên trong hệ thống ngân hàng 

 b. Tăng cường công tác thông tin trong toàn hệ thống 

 c. Về công nghệ 

 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 a. Nâng cao chất lượng CIC 

 b. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát của NHNN đối 

với hoạt động kinh doanh của các TCTD 

 c. Tạo lập hệ thống pháp lý đầy đủ, đồng bộ để các TCTD 

thực hiện tốt  

 d. Đưa ra các dự báo về tình hình kinh tế, có chính sách 

kinh tế vĩ mô hiệu quả 

 3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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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 

tăng 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, 

tập trung tín dụng. Việc tìm ra các giải pháp tăng cường công tác 

quản trị rủi ro trong 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 và đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến 

những tồn tại đó.  

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

tăng cường công tác quản trị 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 và thông qua việc tham khảo những tài liệu, tạp 

chí liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng.  


