
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

LÊ THỊ HOÀNG NI 

 

 

 

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG  

CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH 

HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

Mã số: 60.34.20 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2015 



Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN 

 

 

 

 

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân 

 

Phản biện 2: TS. Hồ Kỳ Minh 

 

  

 

Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng ngày 24 

tháng 4 năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

(Ngân hàng No&PTNT Việt Nam) là một định chế tài chính hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Lợi nhuận đem lại cho 

ngân hàng No&PTNT Việt Nam chủ yếu là từ hoạt động tín dụng 

(chiếm tỷ trọng 90% tổng thu nhập của ngân hàng). Thực tế hoạt 

động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 

trong thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng của chi nhánh có xu 

hướng gia tăng và tăng cao. Các nội dung trong công tác quản trị rủi 

ro tín dụng vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan vẫn chưa 

được thực hiện một cách hiệu quả. 

Trước thực tiễn cần làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong 

công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh cũng như đưa ra những 

giải pháp hiệu quả để khắc phục những tồn tại đó, tác giả đã chọn đề 

tài: “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đưa ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân gây ra 

những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay 

tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang. 

- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác 

quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại chi nhánh huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu toàn 

bộ các vấn đề liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng trong 
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cho vay tại chi nhánh huyện Hòa Vang. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

+ Tập trung nghiên cứu tình hình công tác quản trị rủi ro tín 

dụng trong hoạt động cho vay, không phải là toàn bộ các dạng rủi ro 

của ngân hàng thương mại. 

+ Thực trạng được tập trung nghiên cứu là tại Chi nhánh ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang trong 

giai đoạn từ năm 2011 – 2013. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu thông qua việc phỏng vấn 

trực tiếp cán bộ tín dụng, kết hợp với nghiên cứu các văn bản, quy 

định hiện hành của chi nhánh huyện Hòa Vang. 

 Tác giả sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, tổng 

hợp và phân tích các số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính, 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm để 

tiến hành nghiên cứu. 

5. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn cơ 

bản gồm có 3 chương: 

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

dụng tại Ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại 

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

nhánh huyện Hòa Vang. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong 

cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh huyện Hòa Vang. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

NH NG V N ĐỀ LÝ LUẬN CƠ   N VỀ QU N TRỊ 

R I RO T N   NG T I NG N H NG THƢƠNG M I 

1.1. HO T ĐỘNG CHO VAY V  R I RO T N   NG TRONG 

CHO VAY T I NG N H NG THƢƠNG M I 

1.1.1.  Hoạt đ ng cho vay tại ngân hàng thƣơng mại 

a.            

“Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó 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”. 

b.               v   t             t          

 Căn cứ vào thời hạn cho vay  

 Căn cứ vào phương thức cho vay 

 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay 

 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng 

1.1.2. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại 

a.           r   r  t      g 

Theo khoản 1, Điều 2 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 

22/04/2005 của Thống Đốc NHNN thì “Rủi ro tín dụng là khả năng 

xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do 

khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa 

vụ của mình theo cam kết”. Rủi ro tín dụng xảy ra đối với nhiều hoạt 

động của ngân hàng như: cho vay, bảo lãnh, cam kết, tín dụng thuê 

mua,… Tuy nhiên, trong nội dung của đề tài chỉ tập trung nghiên cứu 

về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 

b.                                                             

 Tác động của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng: Giảm lợi 
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nhuận, giảm khả năng thanh toán, giảm uy tín hoặc có thể gây ra tình 

trạng phá sản ngân hàng. 

 Tác động của rủi ro tín dụng đối với khách hàng 

 Tác động của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế 

1.2.  QU N TRỊ R I RO T N   NG T I NG N H NG 

THƢƠNG M I 

1.2.1.  Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

thƣơng mại 

Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại là quá trình 

xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh 

doanh nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển 

bền vững. Đồng thời, phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn 

chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt động cho vay, từ đó 

tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động kinh doanh cả ngắn hạn và dài hạn của NHTM. 

1.2.2.  Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

thƣơng mại 

- Quản trị rủi ro tín dụng giúp các ngân hàng đánh giá và xác định 

các nguy cơ gây ra rủi ro tín dụng của khách hàng trước khi cho vay 

- Đưa ra một quy trình chuẩn để đảm bảo tính thống nhất trong 

quá trình thi hành, giúp ngân hàng đi đúng hướng trong công tác 

phòng ngừa và giải quyết hậu quả của rủi ro tín dụng.  

1.2.3.  N i dung quản trị rủi ro tín dụng 

a.           r   r  t        

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

thống rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bất 

kỳ khoản vay nào cũng có thể có vấn đề, việc sớm nhận biết vấn đề và 

có những biện pháp xử lý nhanh chóng sẽ giúp giảm tổn thất đến mức 
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thấp nhất. Những dấu hiệu cảnh báo sẽ giúp ngân hàng có thể nhận biết 

và có giải pháp xử lý sớm các vấn đề một cách hiệu quả.  

            r   r  t        

Đo lường rủi ro tín dụng là việc xây dựng mô hình thích hợp 

để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng mang lại từ khoản cho vay của 

ngân hàng cũng như biết được xác suất xảy ra rủi ro, mức độ tổn thất 

khi rủi ro xảy ra từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an 

toàn đối với một doanh nghiệp cũng như để trích lập dự phòng rủi ro.  

* Các mô hình thường sử dụng để lượng hóa rủi ro tín dụng 

 Mô hình định tính – Mô hình 6C  

   Mô hình điểm số Z của E.I.Altman: Dùng để đánh giá rủi 

ro của từng khoản vay riêng lẻ, phân chia người vay thành nhóm có 

rủi ro vỡ nợ cao và nhóm có rủi ro vỡ nợ thấp thông qua công thức:  

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3+ 0,6X4 + 1,0X5 

 Mô hình chấm điểm tín dụng: là phương pháp lượng hóa 

rủi ro tín dụng trên cơ sở cho điểm theo chỉ tiêu phản ánh chất lượng 

tín dụng. 

 Mỗi mô hình đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy vào 

tình hình thực tế mà ngân hàng có thể sử dụng một trong các phương 

pháp trên hoặc kết hợp các phương pháp để tiến hành phân tích và đo 

lường RRTD. 

        s  t r   r  t        

Kiểm soát rủi ro tín dụng là trọng tâm của hoạt động quản trị 

rủi ro tín dụng. Đó là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, 

chiến lược, các chương trình hoạt động để né tránh, ngăn ngừa rủi ro, 

giảm thiểu những tổn thất hoặc đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán 

những rủi ro có thể xảy ra đối với ngân hàng. 
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   T   tr  r   r  t        

Trong hoạt động kinh doanh tín dụng, các ngân hàng thương 

mại luôn luôn phải chấp nhận một mức độ rủi ro và không thể tránh 

né hoàn toàn rủi ro. Do đó, khi tổn thất xảy ra thì phải giải quyết 

bằng cách tài trợ cho rủi ro đó.  

Tài trợ rủi ro tín dụng là việc sử dụng những kỹ thuật và công 

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

quản trị rủi ro tín dụng, các ngân hàng thường sử dụng phổ biến một 

số công cụ để tài trợ cho rủi ro tín dụng đó là:  

 Xử lý rủi ro tín dụng từ nguồn dự phòng 

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của 

Thống đốc NHNN, số tiền dự phòng cụ thể phải được trích theo công 

thức sau: 

 

Trong đó: R: Số tiền dự phòng cụ thể phải trích 

 A: Giá trị của khoản nợ 

 C: Giá trị của tài sản đảm bảo 

 r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 

Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các nhóm nợ quy định 

như sau: 

 Nhóm 1: trích 0% 

 Nhóm 2: trích 5% 

 Nhóm 3: trích 20% 

 Nhóm 4: trích 50% 

 Nhóm 5: trích 100% 

 Phát mại tài sản đảm bảo để tài trợ rủi ro tín dụng 

  án nợ cho các công ty có nghiệp vụ mua bán nợ để xử 

lý rủi ro tín dụng 

rCAR  )}(,0max{
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 Chứng khoán hóa các khoản cho vay và các tài sản 

khác (Sercuritization):  

1.2.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín 

dụng của ngân hàng thương mại 

a  Mứ    ả  tỷ       xấu 

   Dư nợ xấu 

 Tỷ lệ nợ xấu  =                        x 100%   

 Tổng dư nợ  

b  Mứ    ả  tỷ    tr      p  ự p ò   r   r  t        

  Dự phòng RRTD được trích lập 

Tỷ lệ trích lập DPRRTD  =             x100% 

 Tổng dư nợ  

Chỉ tiêu này cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả công tác 

quản trị RRTD ngân hàng trong từng giai đoạn cụ thể, phản ánh được 

mức độ tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng của NHTM, có tính đến yếu 

tố tài sản đảm bảo. Nếu mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD càng 

cao thì hiệu quả càng cao và ngược lại. Tuy nhiên, do số trích lập 

RRTD trong kỳ còn phụ thuộc nhiều vào cách nhìn nhận, đánh giá rủi 

ro và công tác thực hiện trích lập RRTD của từng ngân hàng nên chỉ tiêu 

này nên sử dụng đối với những ngân hàng mà thực hiện tốt công tác 

trích lập DPRRTD nhằm đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá. 

c. Mứ    ả  tỷ    xó     rò   

Xóa nợ ròng = Dư nợ xóa trong bảng – Số tiền đã thu hồi được 

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ nợ xấu đã được xóa nợ và cho 

biết mức độ tổn thất tín dụng của ngân hàng. 

      Tổng giá trị xóa nợ ròng 

 Tỷ lệ xóa nợ ròng  =    x 100%  

      Tổng dư nợ  
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+ Mức giảm xóa nợ ròng tuyệt đối: (Số xóa nợ ròng cuối kỳ) – 

(Số xóa nợ ròng đầu kỳ) 

+ Mức giảm xóa nợ ròng tương đối (mức giảm tỷ lệ nợ xóa nợ 

ròng): (Tỷ lệ xóa nợ ròng cuối kỳ) – (Tỷ lệ xóa nợ ròng đầu kỳ) 

Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng là chỉ tiêu quan trọng và chính xác 

nhất để đánh giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng vì nó phản 

ánh mức tăng/giảm tỷ lệ giá trị tổn thất tín dụng thực tế phát sinh 

trong hoạt động tín dụng của ngân hàng chứ không chỉ phản ánh 

nguy cơ có thể phát sinh rủi ro và tổn thất tín dụng. 

1.3. CÁC NH N TỐ  NH HƢỞNG ĐẾN QU N TRỊ R I RO 

T N   NG T I NG N H NG THƢƠNG M I 

1.3.1. Nhóm các nhân tố bên trong 

a. C     s    t         

b. Quy trình t        

c. Trì   độ v  đ   đứ           v ê  t        

d. Cô   t   k    s  t  ộ   ộ 

1.3.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài 

a. Mô  tr     k    tế 

b. Mô  tr     p  p  ý 

c.   uồ  thông tin 

d. Tình hình    t độ   c   k          

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

TH C TR NG QU N TRỊ R I RO T N   NG TRONG CHO 

VAY T I NG N H NG N NG NGHI P V  PHÁT TRIỂN 

N NG TH N VI T NAM - CHI NHÁNH HUY N HÒA VANG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NG N H NG No &PTNT 

HUY N HÒA VANG 

2.1.1. Đặc điểm chung về quá trình hình thành, cơ cấu và 

b  máy tổ chức của ngân hàng No &PTNT Việt Nam 

2.1.2. Cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của Chi nhánh 

ngân hàng No&PTNT huyện Hoà Vang 

2.1.3. Tình hình hoạt đ ng kinh doanh từ năm 2011 – 2013 

của Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 

   H  t độ    u  độ   vố  

   H  t độ    ấp t        

c. H  t độ    ị   v  khác  

d.  ết quả    t độ   k                        

Bả   2 4:  ết quả    t độ   k          t   C          u     

             Hò  V         đ    2011 – 2013         ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số t ề  
Tỷ trọ   

(%) 
Số t ề  

Tỷ trọ   

(%) 
Số t ề  

Tỷ trọ   

(%) 

1. Thu nhập 77.939 100 69.016 100 59.964 100 

- Thu nhập từ lãi 

cho vay 
71.473 91,70 64.576 93,57 55.322 92,26 

- Thu khác 6.466 8,30 4.440 6,43 4.642 7,74 

2. Chi phí 58.828 100 61.276 100 52.354 100 

- Chi phí huy động 41.326 70,25 47.327 77,24 37.310 71,27 

- Chi phí khác 17.502 29,75 13.949 22,76 15.044 28,73 

3. LN trƣớc thuế 19.111 7.740 7.610 

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 - 2013 tại CN Hòa Vang) 
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Nguồn thu chủ yếu của Chi nhánh qua các năm là từ lãi cho 

vay chiếm tỷ lệ hơn 90%. Để có được nguồn thu này, Chi nhánh cũng 

phải bỏ ra một khoản chi phí lãi rất lớn, chủ yếu từ từ chi phí huy 

động vốn, trong 2 năm gần đây, lãi suất huy động liên tục được điều 

chỉnh giảm là một trong những yếu tố làm cho chi phí huy động vốn 

giảm đáng kể từ 47.327 triệu đồng năm 2012 chỉ còn 37.310 triệu 

đồng năm 2013. 

2.2. TH C TR NG QU N TRỊ R I RO T N   NG TRONG 

CHO VAY T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT 

HUY N HÒA VANG 

2.2.1. Chính sách tín dụng và công tác tổ chức quản trị rủi 

ro tín dụng của chi nhánh huyện Hòa Vang 

a. C     s    t                       u    Hò  V    

Bả   2 5: M   t êu quả  trị r   r  t        tr        v       

C          u    Hò  V         đ    2011 – 2013 

ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1. Tăng trƣởng tín dụng 20% 14% 20% 

2. Tỷ lệ nợ xấu <3% <3% <2,5% 

3. Thu nợ XLRR (triệu đồng) 3.000  2.000  1.000  

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2010 - 2012 tại CN Hòa Vang) 

b. Tổ   ứ  quả  trị r   r  t        

2.2.2. N i dung công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho 

vay tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 

a. T ự         ô         ậ    ệ                            v y 

* Nhận diện rủi ro tín dụng thông qua các dữ liệu thống kê 

trong quá khứ 

- Phân công cán bộ tín dụng theo dõi, phân tích tình hình hoạt 
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động kinh doanh của những khách hàng đã từng có quan hệ giao dịch 

với chi nhánh trước đây và có khả năng sẽ tiếp tục vay thêm được chi 

nhánh chú trọng thực hiện.  

- Hằng năm, chi nhánh đều tiến hành thống kê các rủi ro tín 

dụng trong cho vay xảy ra trong năm đối với hệ thống khách hàng tại 

chi nhánh cũng như nguyên nhân gây ra những rủi ro này để làm cơ 

sở đưa ra các dự báo về những ngành nghề nào, những lĩnh vực nào 

nhạy cảm với rủi ro tín dụng, hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định cho 

khách hàng vay vốn. 

* Nhận diện rủi ro tín dụng thông qua hệ thống thông tin tín 

dụng 

Công tác nhận diện rủi ro tín dụng chủ yếu dựa vào thông tin 

từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC của NHNN là chính, nhưng 

nguồn thông tin này còn nhiều hạn chế như: thông tin cung cấp chủ 

yếu là quá trình quan hệ tín dụng và diễn biến dư nợ tại các tổ chức 

tín dụng khác. Trong trường hợp khách hàng phát sinh nợ quá hạn 

hay nợ xấu thì trung tâm chưa cung cấp được những thông tin về 

nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu; chưa phản ánh được năng 

lực tài chính của khách hàng. 

* Nhận diện rủi ro tín dụng thông qua môi trường kinh doanh 

CBTD thường xuyên theo dõi tình hình thị trường để xác 

định những ngành nghề đang có dấu hiệu khó khăn trên thị trường. 

* Nhận diện rủi ro tín dụng thông qua các nguồn khác 

Các khoản mục ngoại bảng của chi nhánh đang có xu hướng 

tăng cao và có độ nhạy cảm cao, xuất hiện những nghĩa vụ thanh toán 

bất thường mà trước đây không có. 

Như vậy, việc nhận diện các dấu hiệu rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng được thực hiện thường xuyên, liên tục từ cấp nhân viên đến cấp 
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quản lý trong hoạt động tín dụng; góp phần quan trọng trong việc 

nhận diện được các rủi ro, ngăn ngừa và đưa ra các dự báo giúp đảm 

bảo hoạt động cho vay của ngân hàng đạt được mục tiêu đề ra. 

b. T ự  tr     ô   t   đ        v  đ        r   r  t        

trong cho vay 

Hiện nay ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang thực hiện 

chọn lọc khách hàng vay vốn thông qua hệ thống chấm điểm tín dụng 

và xếp hạng khách hàng của ngân hàng No&PTNT Việt Nam nhằm 

định lượng mức độ RRTD cho từng khách hàng từ đó có chính sách 

cho vay phù hợp với mức độ rủi ro của từng khách hàng. 

* Đối với các khách hàng là cá nhân và h  gia đình 

Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân được cán 

bộ tín dụng thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Thu thập thông tin  

- Bước 2: Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản 

- Bước 3: Chấm điểm các tiêu chí quan hệ với ngân hàng  

-  Bước 4: Tổng hợp điểm và xếp hạng 

* Đối với khách hàng doanh nghiệp  

Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp được 

cán bộ tín dụng thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Thu thập thông tin  

- Bước 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

- Bước 3: Chấm điểm quy mô của doanh nghiệp 

- Bước 4: Chấm điểm các chỉ số tài chính 

- Bước 5: Chấm điểm các tiêu chí phi tài chính 

- Bước 6: Tổng hợp điểm và xếp hạng  doanh nghiệp  

- Bước 7: Trình phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp 
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hạng khách hàng 

Nhận xét: Qua quá trình áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng 

nội bộ tại chi nhánh Hòa Vang, đến nay, mô hình này đã thể hiện rõ 

vai trò, tầm quan trọng của nó và là công cụ không thể thiếu đối với 

hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Các kết quả từ mô hình đã 

thực sự hỗ trợ cho việc xác định mức độ rủi ro tín dụng của từng 

khách hàng và có biện pháp đối phó phù hợp. Mặc dù vậy, mô hình 

vẫn chưa được hoàn thiện, việc áp dụng mô hình đối với khách 

hàng là cá nhân và hộ gia đình chưa thực sự hiệu quả và gặp nhiều 

khó khăn. Hiện nay, chi nhánh đang từng bước tiến hành cơ cấu lại 

hệ thống khách hàng, tăng dư nợ đối với khách hàng tốt và từng 

bước chấm dứt dư nợ đối với các khách hàng truyền thống mà có uy 

tín xấu. 

 c. T ự         ô       k ể  s                        g cho vay 

Các kỹ thuật áp dụng trong kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay được thể hiện khá rõ nét trong hệ thống các văn bản thực thi 

chính sách tín dụng của chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa 

Vang như: chính sách khách hàng, quy trình cấp tín dụng, chính sách 

thẩm định giá tài sản đảm bảo, quy chế phân cấp ủy quyền trong 

phán quyết tín dụng, hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro, công tác 

kiểm tra kiểm soát nội bộ. 

* Kiểm soát danh mục cho vay 

Trên cơ sở định hướng chính sách tín dụng của Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam, chi nhánh Hòa Vang 

đã tổ chức xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với thực tiễn của 

chi nhánh. Mục tiêu của chính sách tín dụng nhằm chọn lọc ra những 

khách hàng vay vốn tốt, có uy tín; tiến hành cho vay đối với nhiều 

loại hình khách hàng, lĩnh vực, ngành nghề, thời hạn, không tập trung 
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cho vay vào một đối tượng khách hàng cụ thể, phân chia khách hàng 

thành các nhóm khác nhau để quản lý. Các khách hàng thuộc các 

nhóm khác nhau sẽ được áp dụng chính sách cho vay, số tiền cho vay 

cũng như tài sản đảm bảo khác nhau. Chi nhánh cũng thường xuyên 

cập nhật thông tin nợ vay đối với những danh mục cho vay của chi 

nhánh vượt quá giới hạn cho phép để có biện pháp xử lý cụ thể. Tiến 

hành đánh giá lại những khoản vay có mức dư nợ cao trong danh 

mục cho vay, nếu khách hàng được xếp hạng tín dụng nội bộ thấp thì 

có thể ngưng cho vay để đảm bảo an toàn. 

* Kiểm soát nguồn thông tin khách hàng 

Việc thu thập thông tin dữ liệu về khách hàng được thông 

qua nguồn cơ sở dữ liệu sẵn có của ngân hàng, dữ liệu từ các đối 

thủ cạnh tranh, dữ liệu từ khách hàng, dữ liệu từ trung tâm CIC… 

Nguồn thông tin này đôi khi chưa được cập nhật kịp thời dẫn đến 

sự phán đoán sai lệch của cán bộ tín dụng. 

* Kiểm soát quy trình tín dụng 

Hiện nay chi nhánh đang áp dụng quy trình cho vay theo Quyết 

định số 909/QĐ-HĐQT-TDHo do HĐQT ngân hàng No&PTNT Việt 

Nam ban hành ngày 22/7/2010”. Chi nhánh Hòa Vang đã thực hiện 

khá tốt công tác giám sát sử dụng vốn vay của khách hàng, kiểm tra 

hồ sơ giải ngân chặt chẽ, giám sát hiện trường dự án, tuân thủ quy 

chế chuyển tiền của ngân hàng nên hầu như không có tình trạng sử 

dụng vốn sai mục đích hoặc cố tình lừa đảo. 

* Kiểm soát tài sản đảm bảo 

Chi nhánh đang áp dụng Quyết định số 1300/QĐ-HĐQT- 

TDHo ngày 03/12/2007 của Chủ tịch HĐQT ngân hàng No&PTNT 

Việt Nam về việc ban hành “Quy chế bảo đảm tiền vay” trong hệ 

thống NH No&PTNT Việt Nam. 
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* Công tác kiểm tra, kiểm soát n i b  

Nhìn chung, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hoà Vang hiện nay là khá 

tốt. Quy trình xét duyệt cấp tín dụng khá chặt chẽ và tuân theo quy 

định. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm toán thường xuyên được 

thực hiện cũng góp phần đảm bảo công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

được thực hiện tốt hơn. 

Nhận xét: Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tại 

chi nhánh huyện Hòa Vang hiện nay nhìn chung là khá thành công. 

Định hướng chính sách tín dụng cụ thể và được cập nhật thường 

xuyên để phù hợp với tình hình kinh tế và địa phương. Quy trình cho 

vay khá chặt chẽ, quy định rõ ràng, công tác kiểm tra, kiểm soát nội 

bộ cũng góp phần đảm bảo công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay tại chi nhánh. 

d. T ự  tr     ô   t   t   tr  r   r  t        tr        v   

Khi rủi ro tín dụng phát sinh đối với hoạt động cho vay, chi 

nhánh tiến hành xử lý rủi ro tín dụng như sau: 

* Đối với các khoản vay qua giám sát, kiểm tra nhận thấy có dấu 

hiệu khó trả được nợ hoặc nợ đã quá hạn do những khó khăn phát sinh 

từ điều kiện khách quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân 

hàng, Chi nhánh đã chỉ đạo cán bộ bám sát khách hàng, có những biện 

pháp hỗ trợ cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, kỳ hạn nợ, 

hỗ trợ thêm vốn cho khách hàng khi đánh giá được khả năng khách 

hàng phục hồi được sản xuất, có hướng phát triển tốt, thực hiện miễn 

giảm lãi đối với các khách hàng có thiện chí trả nợ vay. 

* Đối với những khoản nợ đã quá thời hạn và khó thu hồi 

nghĩa là đã phát sinh rủi ro tín dụng, chi nhánh thực hiện khởi kiện ra 

Tòa đề nghị phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay. 
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* Xử lý rủi ro tín dụng từ nguồn dự phòng 

Việc xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Chi 

nhánh huyện Hòa Vang được thực hiện mỗi quý một lần sau khi đã 

thực hiện việc trích lập dự phòng RRTD theo Quyết định số 636/QĐ-

HĐQT-XLRR ngày 22/06/2007 của Hội đồng quản trị ngân hàng 

No&PTNT Việt Nam “V/v quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 

dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân 

hàng của Tổ chức tín dụng”. 

Trong 3 năm 2011 – 2013, Chi nhánh đã trích lập dự phòng rủi 

ro tín dụng trong cho vay số tiền 3.577 triệu đồng, xử lý rủi ro tín 

dụng bằng dự phòng là 2.318 triệu đồng.  

Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD trong cho vay so với tổng dư 

nợ năm 2011 tại chi nhánh Hòa Vang là 0,58%, đến năm 2012 tăng 

lên 0,67% và giảm lại còn 0,63% ở năm 2013, đáp ứng đủ số đã sử 

dụng DPRR và bù đắp những tổn thất xảy ra. 

* Xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay từ tài sản đảm bảo 

Giá trị thu hồi được từ việc bán tài sản đảm bảo của những 

khoản vay bị rủi ro tín dụng tại chi nhánh phần lớn đã bù đắp được 

giá trị tổn thất từ rủi ro tín dụng mang lại. 

2.3. ĐÁNH GIÁ TH C TR NG QU N TRỊ R I RO T N 

  NG TRONG CHO VAY T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 

No&PTNT HUY N HÒA VANG 

2.3.1. Kết quả công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại 

Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 

a. Mứ    ả  Tỷ       xấu 
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Bả   2 13:  Tì    ì      xấu tr        v   t              

 u    Hò  V    tr    3  ă  2011 – 2013 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ 

tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị 
Mức tăng giảm 

2011/2010  
Giá trị 

Mức tăng giảm 

2012/2011  
Giá trị 

Mức tăng giảm 

2013/2012  

Dư nợ 227.604 81.632 238.097 10.493 338.693 100.596 

Nợ xấu 3.648 989 4.596 948 6.519 1.923 

Tỷ lệ 

nợ xấu 
1,60% -0,22% 1,93% 0,33% 1,92% -0,01% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 - 2013 tại CN Hòa Vang) 

Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh trong những năm gần đây luôn ở 

mức thấp, hoàn thành mục tiêu đề ra vào đầu mỗi năm của chi nhánh, 

đây cũng là một trong những thành công của chi nhánh trong việc kiểm 

soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Điều này cho thấy chi 

nhánh đã có sự quan tâm cao đến chất lượng của các khoản nợ, đây là 

chính sách đúng đắn để giảm thiểu rủi ro tín dụng của chi nhánh. 

b. Mứ    ả  tỷ    tr      p  ự p ò   r   r  t        

Bả   2 14: Mứ    ả  tỷ    tr      p  ự p ò   RRTD trong cho vay 

t              u    Hò  V         đ    2011 – 2013 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị 
Mức tăng 

giảm 
2011/2010  

Giá trị 
Mức tăng 

giảm 
2012/2011  

Giá trị 
Mức tăng 

giảm 
2013/2012  

Dư nợ 227.604 81.632 238.097 10.493 338.693 100.596 

DPRRTD 

trích lập 

trong năm 

1.325 639 1.599 274 2.144 545 

Tỷ lệ trích 

DP RRTD 

hằng năm 

0,58% 0,11% 0,67% 0,09% 0,63% -0,04% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 - 2013 tại CN Hòa Vang)  



18 

Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong cho vay tại chi 

nhánh Hòa Vang trong 3 năm 2011 – 2013 là khá thấp, năm 2013, tỷ 

lệ trích dự phòng RRTD giảm 0,04% từ 0,67% năm 2012 chỉ còn 

0,63% năm 2013, tỷ lệ giảm khá nhỏ chứng tỏ công tác quản trị rủi ro 

tín dụng trong cho vay của chi nhánh Hòa Vang chỉ mới ở mức khá là 

hiệu quả, các tổn thất xảy ra nguyên nhân chính không xuất phát do 

công tác kiểm soát của ngân hàng thiếu chặt chẽ mà xuất phát từ 

nguyên nhân khách quan của nền kinh tế. 

c. Mứ    ả  tỷ    xó     rò   

Bả   2 15: Mứ    ả  tỷ    D RR t             đ    2011 – 2013 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị 

Mức tăng 

giảm 

2011/2010  

Giá trị 

Mức tăng 

giảm 

2012/2011  

Giá trị 

Mức tăng 

giảm 

2013/2012  

Dư nợ 227.604 81.632 238.097 10.493 338.693 100.596 

Dư nợ xóa 

nợ ròng 
800 100 900 100 1.200 300 

Tỷ lệ xóa 

nợ ròng   
0,35% 0,13% 0,38% 0,03% 0,35% -0,03% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 - 2013 tại CN Hòa Vang) 

Qua bảng 2.15 ta thấy, tỷ lệ xóa nợ ròng đối với hoạt động cho 

vay trong năm 2011 của chi nhánh Hòa Vang ở mức 0,35%, đến năm 

2012, tỷ lệ này tăng thêm 0,03% lên 0,38% cho thấy các khoản nợ 

xấu của chi nhánh đang tăng, đề nghị ban lãnh đạo của chi nhánh 

quan tâm nhiều hơn đến công tác quản trị rủi ro trong cho vay của chi 

nhánh. 

d. Mứ  t u  ồ     xử  ý r   r  t        

Chi nhánh Hòa Vang luôn chú trọng đôn đốc thực hiện và giao 

kế hoạch thu hồi nợ xử lý rủi ro cho từng cán bộ tín dụng nhằm thu 
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hồi tốt các khoản nợ xử lý rủi ro, cương quyết khởi kiện một số hồ sơ 

ra tòa để nhằm thu hồi tốt và đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế 

hoạch thành phố giao. Tuy vậy, tỷ lệ thu nợ XLRR vẫn còn ở mức 

thấp so với thực tế, vì vậy chi nhánh cần có biện pháp cụ thể hơn nữa 

để tăng cường công tác thu hồi nợ. 

Bả   2 16: Tì    ì   t u  ồ     xử  ý r   r       đ    2011 – 2013 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Dư nợ 227.604 238.097 338.693 

Thu nợ xử lý rủi ro 5.615 3.432 4.026 

Tỷ lệ thu nợ XLRR 2,46% 1,44% 1,19% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 - 2013 tại CN Hòa Vang) 

     xét: Chất lượng cho vay của chi nhánh Hòa Vang trong 

thời gian qua được duy trì và ổn định tốt trong khoảng thời gian 

tương đối dài cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

đã đạt được hiệu quả tốt. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng luôn 

hoàn thành chỉ tiêu cấp trên đề ra. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ổn định 

và giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, mức 

giảm tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh vẫn được coi là không đáng kể, vì 

vậy công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay vẫn cần được điều 

chỉnh để phù hợp hơn với thực tế nhằm có thể duy trì và nâng cao 

chất lượng tín dụng của chi nhánh. 

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại  

- Tỷ lệ nợ xấu tuy vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu nhìn từ 

góc độ tổng thể, tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao đối với một số 

thành phần kinh tế. 

- Việc nhận diện RRTD chưa được tiến hành sâu sát và kịp 

thời, khả năng phân tích triển vọng ngành/lĩnh vực và mặt hàng kinh 

doanh còn rất yếu, đặc biệt đối với những ngành/lĩnh vực và mặt 
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hàng mới. 

- Chi nhánh chưa xây dựng được bộ tiêu thức hoàn chỉnh để 

tiến hành nhận diện RRTD. 

- Nguồn thông tin nhập liệu còn khá hạn chế và chưa thật sự 

đáng tin cậy. 

- Các chỉ tiêu dùng để đánh giá xếp hạng khách hàng còn chịu 

nhiều ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan của cán bộ thực hiện. 

- Hoạt động cho vay của chi nhánh chỉ dừng lại ở cho vay ngắn hạn. 

- Mức trích lập dự phòng còn thấp so với thực tế và Chi nhánh vẫn 

chưa sử dụng các công cụ chứng khoán hóa để tài trợ rủi ro tín dụng. 

2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 

- Địa bàn cho vay chủ yếu thường xuyên xảy ra tình hình thời 

tiết bất thường, dịch bệnh vật nuôi, cây trồng 

- Thị trường nông nghiệp, nông thôn thường có nhiều rủi ro lớn 

- Thị trường bất đống sản đóng băng  

- Thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường các công cụ 

phái sinh hiện nay chưa thực sự phát triển 

b. N u ê           qu   

* Chi nhánh luôn đề ra mục tiêu thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng 

tín dụng cao hơn so với tình hình thực tế  

* Chất lượng thông tin sử dụng để đánh giá khách hàng mới 

chỉ được đánh giá ở mức vừa phải 

* Chất lượng công tác thẩm định, phân tích tín dụng còn hạn chế 

* Việc áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng 

khách hàng còn mang tính hình thức 

* Công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay vẫn chưa 

được thực hiện đúng mức 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GI I PHÁP HO N THI N QU N TRỊ R I RO T N   NG 

TRONG CHO VAY T I NG N H NG N NG NGHI P V  

PHÁT TRIỂN N NG TH N VI T NAM – CHI NHÁNH 

HUY N HÒA VANG 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG HO T ĐỘNG C A CHI NHÁNH NG N 

H NG No&PTNT HUY N HÒA VANG TRONG THỜI GIAN 

ĐẾN 

3.1.1. Xu hƣớng nền kinh tế và hoạt đ ng ngân hàng thời 

gian tới 

3.1.2. Định hƣớng hoạt đ ng chung của Chi nhánh ngân 

hàng No&PTNT huyện Hòa Vang trong thời gian đến 

3.2. MỘT SỐ GI I PHÁP HO N THI N C NG TÁC QU N 

TRỊ R I RO T N   NG TRONG CHO VAY T I CHI NHÁNH 

NG N H NG No&PTNT HUY N HÒA VANG TRONG THỜI 

GIAN ĐẾN 

3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng trong 

cho vay 

Xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để nhận diện rủi ro tín dụng trong 

cho vay tại chi nhánh kết hợp với đánh giá quá khứ của khách hàng 

mà ngân hàng còn phải dự báo được tương lai và triển vọng phát triển 

của nền kinh tế cũng như khách hàng.  

3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lƣờng rủi ro tín dụng trong 

cho vay 

- Nâng cao chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng và phân 

loại khách hàng dựa trên cơ sở đánh giá chính xác các yếu tố định 

tính và định lượng phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng 

khách hàng và tính chất rủi ro của từng khoản vay. 

http://www.doanhnhanvang.com/tin-tuc/kinh-te-tai-chinh/
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- Nâng cao năng lực nhận thức, đào tạo chuyên môn về việc 

vận hành chương trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng và phân loại 

khách hàng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng, hạn chế đến 

mức thấp nhất những sai sót trong quá trình thực hiện để tránh rủi ro 

tín dụng ở góc độ hoạt động.  

- Tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia trong ngành 

nhằm thu thập, trao đổi thêm thông tin để giúp cán bộ tín dụng áp 

dụng mô hình thuận lợi hơn. 

- Áp dụng rộng rãi hệ thống xếp hạng tín dụng và phân loại 

khách hàng trong việc đo lường rủi ro tín dụng của các khoản vay 

trên hệ thống IPCAS tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa 

Vang 

3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay 

- Xây dựng một chính sách tín dụng phù hợp, rõ ràng, linh 

hoạt, phù hợp với mục tiêu hoạt động của chi nhánh. 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng, nâng cao chất 

lượng thẩm định tín dụng 

- Tham khảo dịch vụ định giá của các công ty môi giới và quản 

lý đầu tư bất động sản để định giá tài sản đảm bảo. 

- Phân công cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo 

chuyên môn, hiểu biết pháp luật làm công tác kiểm soát nội bộ tại chi 

nhánh.  

3.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng trong cho 

vay 

- Bố trí cho cán bộ có chuyên môn, nắm bắt kỹ các văn bản 

chính sách để thuận tiện trong việc phân loại nợ. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp chuyên mua bán tài sản thế 
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chấp, cầm cố để thực hiện việc thanh lý TSĐB 

- Chuyển nhượng các khoản cho vay có vấn đề cho các Công 

ty mua bán nợ và Quản lý tài sản để xử lý nợ xấu.  

3.2.5. Một số giải pháp về hệ thống 

- Tổ chức bộ máy quản trị RRTD phù hợp với thông lệ quốc tế 

- Nâng cao năng lực quản trị RRTD cho cán bộ quản trị và cán 

bộ tín dụng 

- Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín 

dụng khách hàng 

- Ứng dụng đầy đủ và đồng bộ công nghệ thông tin hiện đại 

trong hoạt động tín dụng 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng No&PTNT chi nhánh Đà 

Nẵng 

3.3.2. Kiến nghị với chính quyền địa phƣơng 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu và áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 

cho vay nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác điều hành của các 

ngân hàng. Thành công trong công tác quản trị rủi ro tín dụng trong 

cho vay chính là kiểm soát được rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp hơn 

hoặc bằng tổn thất dự kiến. 

Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân 

hàng thương mại, luận văn đã tập trung phân tích công tác quản trị 

rủi ro tín dụng trong cho vay tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT 

huyện Hòa Vang. Xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu mục tiêu 

quản trị rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết cấu là: hệ thống 

hóa lý luận, phân tích thực trạng và nêu ra các giải pháp cho 4 nội 

dung cơ bản của quá trình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay là 

Nhận diện – Đo lường – Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng. Qua đó, 

phần nào đã giải quyết được những vấn đề cơ bản theo mục tiêu 

nghiên cứu của luận văn. 

 Vấn đề đang được quan tâm lớn nhất hiện nay đó là nợ xấu 

của các ngân hàng. Đến nay, việc giải quyết hậu quả của rủi ro tín 

dụng đã và đang là bài toán khó cho các cơ quan chức năng và hệ 

thống ngân hàng. Với kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả hi 

vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình 

cho vay của Chi nhánh Hòa Vang nói riêng và các ngân hàng thương 

mại nói chung. 

Tuy đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, song khó tránh 

khỏi những hạn chế nhất định, tác giả mong nhận được ý kiến của 

quý Thầy, Cô để hoàn thiện luận văn của mình. 
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