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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đang 

hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động tài chính của Việt Nam nói chung và thị trường tài 
chính ngân hàng cũng có nhiều khởi sắc. Trong nền kinh tế nhiều 
biến động thì rủi ro là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả các 
thành phần kinh tế. Do đó, kinh doanh ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều 
rủi ro. Trong tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro tín dụng là loại 
rủi ro chiếm tỷ trọng lớn và phức tạp nhất. Với mục tiêu hướng tới 
xây dựng mô hình một ngân hàng  đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại 
và vững mạnh, Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai trong quá trình 
chuyển đổi luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu đối với vấn đề quản 
trị, kiểm soát tốt các loại rủi ro, trong đó đặc biệt là quản trị rủi ro 
tín dụng trong cho vay. Do đó, tôi quyết định chọn đề tài “Quản trị 
rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Khu kinh tế mở Chu 
Lai – Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Làm rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản 

trị RRTD trong cho vay DN của NHTM  
- Phân tích thực trạng hoạt động quản trị RRTD tại 

Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam 
- Đề xuất những giải pháp, đồng thời kiến nghị liên quan 

nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại Agribank Khu kinh tế 
mở Chu Lai. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ lý luận và thực tiễn liên 

quan đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp trong các ngân 
hàng thương mại. 

- Phạm vi nghiên cứu 
  + Về nội dung: Luận văn chỉ nghiên cứu hoạt động quản trị 
RRTD doanh nghiệp, không bao gồm các loại rủi ro khác trong hoạt 
động kinh doanh ngân hàng tại Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai  
 + Về không gian, thời gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu 
tại Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai trong 3 năm 2011-2013 

4. Phương pháp nghiên cứu 
- Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so 

sánh, … 
5. Bố cục đề tài 
- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong 

hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 
- Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro 
tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 
HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 
1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ 
RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 
DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Rủi ro tín dụng trong NHTM 
a. Khái niệm về rủi ro tín dụng     

Rủi ro tín dụng là rủi ro về sự tổn thất tài chính (trực tiếp 
hoặc gián tiếp) xuất phát từ việc người đi vay không trả được nợ 
hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng. 

b. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh 
doanh của ngân hàng thương mại 

- Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp.  
- Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp. 
- Rủi ro tín dụng có tính tất yếu. 

c. Phân loại RRTD trong NHTM 
Theo tính chất rủi ro thì rủi ro tín dụng được phân chia thành 

các loại sau đây: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rủi ro 
tín dụng 

 

Rủi ro 
Danh mục 

 

Rủi ro 
Giao dịch 

 

Rủi ro 
Lựa chọn 
 

Rủi ro 
Bảo đảm 

 

Rủi ro 
Nghiệp vụ 

 

Rủi ro 
Nội tại 

 

Rủi ro 
Tập trung 
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d. Nhân tố gây ra rủi ro tín dụng trong ngân hàng 
thương mại 

- Thông tin không cân xứng, chọn lựa đối nghịch và rủi ro 
đạo đức trên thị trường tài chính là các nguyên nhân cơ bản gây nên 
các rủi ro cho ngân hàng nói chung và RRTD nói riêng. 

- Sự tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị 
trường đối với ngân hàng và khách hàng. 

- Sự bất ổn của môi trường kinh tế  
- Sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước  
- Những sự kiện bất khả kháng  
e. Ảnh hưởng của RRTD đến hoạt động kinh doanh của 

NH và nền kinh tế: Gây ảnh hưởng đối với hoạt động của ngân 
hàng, khách hàng và đối với nền kinh tế.  

1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong việc cho vay doanh 
nghiệp tại các NHTM 

a. Khái niệm quản trị RRTD 
Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, 

toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài 
trợ và tối thiểu hóa những tác động bất lợi của rủi ro. 

b. Ý nghĩa của việc quản trị RRTD 
- Là trách nhiệm của hầu hết các NHTM. 
- Giúp hạn chế những khoản nợ xấu, khoản nợ khó thu 

hồi, tránh nguy cơ phá sản ngân hàng; 
- Giúp ngân hàng không gặp khó khăn trong khâu thanh 

toán, tăng uy tín của ngân hàng trên thị trường tài chính tiền tệ; 
- Năng lực quản tị rủi ro tín dụng càng được mở rộng thì 

lợi nhuận của ngân hàng càng tăng cao; 
- Góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 
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c. Đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp trong công 
tác quản trị RRTD 

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có 
trị sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

Một số đặc điểm của các DN hiện nay: 
- Phát triển mang tính phân tán và thiếu quy hoạch định 

hướng. 
- Số lượng doanh nghiệp nhiều, nhưng quy mô nhỏ phân tán 

đi kèm với công nghệ lạc hậu. 
- Khả năng quản lý kinh doanh chưa cao. 
- Khả năng tài chính hạn chế. 
- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không cao. 
- Khả năng lập dự án, thuyết minh phương án kinh doanh 

chưa tốt. 
- Báo cáo tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO 
VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

Công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 
tại các NHTM được thực hiện theo 04 bước sau: 

1.2.1 . Nhận dạng nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 
trong cho vay doanh nghiệp 

Nhận dạng rủi ro tín dụng bao gồm các công việc: theo dõi, 
xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng và toàn bộ hoạt 
động tín dụng của ngân hàng. 

Có các phương pháp nhận diện rủi ro sau: Phương pháp 
bảng liệt kê (phương pháp check – list) là phương pháp thông qua 
các câu hỏi về những vấn đề có thể xảy ra; Phương pháp phân tích 
tài chính là phương pháp đánh giá tình hình tài chính hiện đại của 
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DN thông qua các báo cáo chính; Phương pháp lưu đồ là phương 
pháp liệt kê trình tự các bước đối với một quy trình cho vay… 

1.2.2 . Đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 
Trong quản trị RRTD DN, đo lường rủi ro được thực hiện 

bằng thẩm định rủi ro khoản vay, xếp hạng tín dụng khách hàng. 
Có nhiều mô hình khác nhau để đánh giá RRTD.  
+ Mô hình định tính: Các ngân hàng thường sử dụng tiêu 

chuẩn CAMPARI: Character (tư cách của người vay), Abolity (năng 
lực người vay), Margin (lãi vay), Purpose (mục đích vay), Amount 
(số tiền vay), Repayment (sự hoàn trả), Insurance (bảo đảm). Hoặc 
tiêu chuẩn 5C: Character (tư cách của người vay), Capital (vốn), 
Capacity (năng lực), Collateral (bảo đảm), Conditions (điều kiện). 
Trong đó, tiêu chuẩn 5C được sử dụng phổ biến hơn trong công tác 
phân tích và đo lường RRTD, đặc biệt là đối với các ngân hàng ở 
Việt Nam. 

- Mô hình 5C: Trước khi cho vay, ngân hàng cần phải đánh 
giá uy tín, năng lực khách hàng để quyết cấp tín dụng hay không, cụ 
thể: (1) Tư cách của người vay: Có thể được xem là điều kiện quan 
trọng nhất. (2) Vốn: Chủ yếu đề cập đến việc xây dựng cấu trúc vốn. 
(3) Năng lực: là khả năng hoàn trả vốn vay cùng với lãi suất theo một 
lịch trình cụ thể. Hai yếu tố: năng lực tài chính của khách hàng và 
khả năng tạo ra lợi nhuận ròng. (4) Bảo đảm: bảo đảm được biết đến 
như là nguồn trả nợ thứ hai. (5) Điều kiện kinh tế môi trường. 

- Phân tích tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp 
+    Mô hình định lượng 
- Mô hình điểm số Z ( Z- credit scoring model): Z dùng 

làm thước đo tổng hợp để phân loại RRTD  đối với người vay, phụ 
thuộc vào chỉ số tài chính của người vay, tầm quan trọng của các chỉ 
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số này trong việc xác định xác suất vợ nợ trong quá khứ. 
- Đánh giá rủi ro danh mục: Phương pháp xác định giá trị 

rủi ro VAR 
- Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng cần xây dựng hệ 

thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho riêng mình và đảm bảo các quy 
định về xếp hạng tín dụng nội bộ cho NHNN đưa ra. 
Bảng 1.1. Thứ tự xếp hạng RRTD của doanh nghiệp theo Moody’s và S&P 

STT Xếp hạng rủi ro tín dụng Moody’s S&P Tổng điểm 
1 Chất lượng tốt nhất, rủi ro thấp nhất Aaa AAA >92,4 
2 Chất lượng cao Aa Â 84,8-92,3 
3 Chất lượng khá A A 77,2-84,7 
4 Chất lượng trung bình Bbb BBB 69,6-77,1 
5 Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu Ba BB 62,0-69,5 
6 Chất lượng dưới mức trung bình B B 54,4-61,9 
7 Chất lượng kém Caa CCC 46,8-54,9 
8 Mang tính đầu cơ, có thể vỡ nợ Ca CC 39,2-46,7 
9 Chất lượng thấp nhất, triển vọng xấu C C 31,6-39,1 

10 Các công ty phá sản Không 
xếp 

D <31,6 

(Nguồn: Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại – Pertet. Rose (2011)). 
1.2.3 . Kiểm soát rủi ro tín dụng 
Là các hoạt động thường xuyên nhằm để giảm thiểu khả 

năng xảy ra rủi ro, cũng như mức độ nghiêm trọng của thiệt hại. Đó 
là những kỹ thuật, những công cụ, những chiến lược và những quá 
trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức qua việc né tránh, ngăn 
ngừa, giảm thiểu để kiểm soát tần suất và mức độ của rủi ro hoặc tổn 
thất.  

Sau khi xác định và đánh giá rủi ro, có thể sử dụng một trong 
4 nhóm các kỹ thuật để quản lý rủi ro sau: Tránh – hạn chế 
(avoidance – elimination); giảm thiểu – phòng ngừa (reduction – 
hedging); chuyển đi – bảo hiểm (buying – insurance) và chấp nhận 
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rủi ro (risk acceptance). 
+ Tránh rủi ro (risk avoidance) là né tránh những hoạt động, 

đối tượng khách hàng hoặc khoản tín dụng có thể làm phát sinh tổn 
thất bởi việc không thừa nhận nó ngay từ đầu hoặc loại bỏ nguyên 
nhân dẫn đến tổn thất đã được thừa nhận. 

+ Giảm rủi ro (risk mitigation) là thực hiện các biện pháp 
cần thiết nhằm giảm xác suất xảy ra tổn thất hay các tác động của nó. 
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro cụ thể gồm: Ngăn ngừa tổn thất; Cứu 
lấy những tài sản còn được sử dụng được sau rủi ro; Dự phòng; Phân 
chia rủi ro; Đa dạng hóa.  

+ Chuyển rủi ro (Risk transfer): Là biện pháp tạo ra nhiều 
thực tế khác nhau thay vì một thực thể phải gánh chịu rủi ro – thông 
qua các mối quan hệ dân sự, kinh tế.  

+ Chấp nhận rủi ro (Risk acceptance): Ngân hàng chấp nhận 
các loại rủi ro ở một mức độ nhất định mà không thực hiện hành động 
cụ thể nào để giảm hoặc chuyển rủi ro vì các biện pháp đó rất tốn kém. 

1.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng 
Là việc sử dụng những kỹ thuật, công cụ để tài trợ cho chi 

phí rủi ro và tổn thất. Đây là các hoạt động triển khai bù đắp về mặt 
tài chính những tổn thất đã xảy ra. Cũng như đối với các loại rủi ro 
khác, kỹ thuật tài trợ RRTD bao gồm: 

+ Tự khắc phục: Là việc ngân hàng xử lý TSĐB hay dùng 
quỹ dự phòng RRTD 

+ Chuyển giao rủi ro: Là việc chuyển giao toàn bộ hoặc một 
phần kinh phí bù đắp tổn thất cho đối tượng khác bên ngoài gánh 
chịu (chuyển giao trách nhiệm tài chính).  

+ Trung hòa rủi ro: Là việc thực hiện trao đổi những đặc 
điểm có lợi cho nhau với một đối tượng khác để hai bên cùng có lợi. 
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1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 

1.3.1 . Mức giảm tỷ lệ nợ quá hạn 
Mức giảm NQH càng cao cho thấy công tác quản trị RRTD 

đạt hiệu quả tốt, ngược lại nếu mức giảm NQH âm (NQH tăng) cho 
thấy công tác quản trị RRTD của NH chưa đạt hiệu quả 

1.3.2. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 
Mức giảm nợ xấu càng cao cho thấy công tác quản trị RRTD 

đạt hiệu quả tốt, ngược lại nếu mức giảm tỷ lệ nợ xấu là âm (Nợ xấu 
tăng) cho thấy công tác quản trị RRTD của NH chưa đạt hiệu quả. 

1.3.3. Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng so với tổng dư nợ 
Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng phản ánh mức tăng/giảm tỷ lệ 

giá trị tổn thất tín dụng thực tế phát sinh trong hoạt động cấp tín 
dụng của ngân hàng chứ không chỉ mới phản ánh nguy cơ có thể phát 
sinh rủi ro và tổn thất tín dụng như hai tiêu chí ở trên. 

1.3.4. Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD  
Số trích lập dự phòng phản ánh mức độ RRTD chung do tỷ 

lệ trích lập dự phòng dựa trên việc phân loại nợ theo mức độ rủi ro. 
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN 
TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH 
NGHIỆP TẠI NHTM 

1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài 
- Nhóm các nhân tố từ phía môi trường: Môi trường kinh tế; 

Môi trường pháp lý 
- Nhóm các nhân tố từ phía doanh nghiệp 
1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong 
- Chính sách tín dụng 
- Quy trình tín dụng nội bộ 
- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
- Trình độ chuyên môn và đạo đức của cán bộ tín dụng 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG  

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM 
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI – 
QUẢNG NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Bộ máy tổ chức và các hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu kinh tế mở 
Chu Lai – Quảng Nam 

a. Bộ máy tổ chức 
b. Cơ cấu tổ chức 
c. Chức năng của các phòng ban 
2.1.3. Chính sách tín dụng của Agribank Khu Kinh tế mở 

Chu Lai – Quảng Nam 
- Nguyên tắc chung 
- Các quan điểm định hướng chính sách tín dụng – đầu tư 
2.1.4.  Khái quát hoạt động kinh doanh của Agribank 

Khu Kinh tế mở Chu Lai trong 3 năm 2011 - 2013 
Trong những năm 2011-2013 có sự cạnh tranh quyết liệt về 

hoạt động huy động vốn và tín dụng nhưng Agribank Khu Kinh tế 
mở Chu Lai vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng tương đương ngành 
ngân hàng trên địa bàn nên vẫn là một trong nhũng ngân hàng chiếm 
thị phần chủ lực, quy mô hoạt động tăng trưởng tương đương với các 
ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank… 
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI 
KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM 

2.2.1. Đánh giá toàn bộ hoạt động doanh nghiệp tại địa 
bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam 

Trong giai đoạn 2011-2013 hoạt động của doanh nghiệp tại 
địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự suy thoái của nền 
kinh tế, hàng loạt các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc giải 
thể phá sản, chủ yếu tập trụng vào các doanh nghiệp có hoạt động 
sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

2.2.2. Đánh giá cơ chế chính sách có tác động đến hoạt 
động doanh nghiệp tại địa bàn 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp 
cận nguồn vốn vay ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai 
đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp hiệu quả: 

+ Liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành và lãi 
suất gửi tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại các TCTD. 

+ Chỉ đạo các TCTD tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên 
nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, ngành công nghiệp hỗ trợ. 
2.3. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 
TẠI AGRIBANK KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI  

2.3.1. Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp nói chung 
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Bảng 2.2. Tình hình dư nợ tín dụng và rủi ro tín dụng doanh nghiệp qua 
các năm 2011-2013 

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 
Tăng trưởng 

12/11 13/12 
1.Dư nợ nội bảng DN Tỷ đồng 1.689 1.873 2.181 10,9% 16,5% 
-Dư nợ quá hạn Tỷ đồng 56 49 102 -12,6% 107,7% 
Tỷ lệ nợ quá hạn % 3,3% 2,6% 4,67% -21,2% 78,3% 
-Dư nợ nhóm 1 Tỷ đồng 1.633 1.817 2.079 11,3% 14,4% 
Tỷ lệ nhóm 1 % 97% 97% 95% 10,4% -1,8% 
-Dư nợ nhóm 2 Tỷ đồng 52 48,4 77,7 -6,9% 60,6% 
Tỷ lệ nợ nhóm 2 % 3% 3% 4% -16% 37,9% 
-Dư nợ xấu nội bảng 
(nhóm 3,4,5) 

Tỷ đồng 4,1 7,2 24,1 76,1% 233,4% 

Tỷ lệ nợ xấu % 0,2% 0,4% 1,1% 58,9% 186,3% 
2.Dư nợ xấu ngoại bảng 
DN (dư nợ đã xử lý bằng 
nguồn DPRR) 

Tỷ đồng 182,5 189,5 168,7 3,8% -11% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng tại Agribank Khu kinh tế mở 
Chu Lai năm 2011-2013) 

Nhìn vào bảng số liệu qua đó báo động chất lượng tín dụng 
doanh nghiệp đi xuống tại Chi nhánh nên đòi hỏi Chi nhánh cần thiết 
phải tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng sao cho rủi ro có thể 
hạn chế đến mức tối đa. 

2.3.2.  Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo thời 
hạn cho vay 
Bảng 2.3 . Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo thời hạn qua các 

năm 2011-2013 
     ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
ST % ST % ST % 

1. Dư nợ nội bảng 1.689 100 1.873 100 2.1881 100 
- Ngắn hạn 796 47,1 914 48,8 1.246 57,1 
- Trung dài hạn 893,3 52,9 959,2 51,2 934,7 42,9 
2. Dư nợ quá hạn 56 3,3 49 2,6 102 4,7 
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- Ngắn hạn 49,3 2,9 46,5 2,5 98,5 4,5 
- Trung dài hạn 7 0,4 3 0,1 3 0,2 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 3,3%  2,6%  4,7%  
3. Dư nợ nhóm 2 52 3,2 48,4 2,6 77,7 3,6 
- Ngắn hạn 45,4 2,7 46,2 2,5 74,7 3,4 
- Trung dài hạn 7 0,4 2 0,1 3 0,1 
- Tỷ lệ nợ nhóm 2 3,1%  2,6%  3,6%  
4. Dư nợ xấu nội 
bảng 

4,1 0,2 7,2 0,4 24,1 1,1 

- Ngắn hạn 3,9 0,2 7 0,4 23,9 1,1 
- Trung dài hạn 0 0 0 0 0 0,0001 
- Tỷ lệ nợ xấu 0,2  0,4  1,1  

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Agribank 
Khu kinh tế mở Chu Lai qua các năm 2011-2013) 

Nợ quá hạn và nợ xấu ngắn hạn tại Agribank Khu kinh tế 
mở Chu Lai chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ quá hạn và nợ xấu 
của chi nhánh và đang có xu hướng tăng cao qua các năm. 

2.3.3.  Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo ngành 
2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 
DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 
– QUẢNG NAM  

2.4.1. Công tác nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay 
doanh nghiệp tại Agribank khu kinh tế mở Chu Lai 

Công tác nhận dạng RRTD DN của Agribank Khu kinh tế 
mở Chu Lai được thực hiện dựa trên cơ sở kết hợp một số phương 
pháp nhận diện RRTD thường được sử dụng như phương pháp phân 
tích tài chính, phương pháp nghiên cứu các số liệu tổn thất quá khứ, 
phương pháp đánh giá hiểm họa RRTD, phương pháp giao tiếp với 
nội bộ tổ chức. 
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Bảng 2.5. Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn doanh nghiệp 
 
STT 

 
Nguyên nhân  
gây ra NQH 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Số 

lượng 
KH 

Dư nợ 
quá  
hạn 

Số 
lượng 
KH 

Dư nợ 
quá  
hạn 

Số 
lượng 
KH 

Dư nợ 
quá  
hạn 

1 Sử dụng vốn sai mục đích 3 11.4 2 7.25 3 5.24 
2 Kinh doanh thua lỗ 5 8.317 9 47.579 12 59,11 
3 Khác   2 1.3 1 650 

 Tổng cộng 5 19.717 9 56.129 11 65 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tình hình nợ quá hạn của Phòng QLRR-

Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam) 

Qua bảng thống kê nợ quá hạn trên cho thấy nguyên nhân 
gây ra nợ quá hạn của chi nhánh xuất phát từ 2 nguyên nhân trực tiếp 
đó là: Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích; khách hàng kinh doanh 
thua lỗ do biến động của thị trường… 

2.4.2. Công tác đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng 
doanh nghiệp 

Việc đánh giá RRTD DN tại Agribank Khu kinh tế mở Chu 
Lai được thực hiện thông qua hoạt động xếp hạng tín dụng khách 
hàng và quá trình phân tích, thẩm định khoản vay. 

+ Đối với hoạt động đo lường RRTD, xếp hạng tín dụng 
khách hàng 

(i) Xác xuất vỡ nợ (PD-Probality of Default) của khách 
hàng: chỉ tiêu này phản ánh xác suất một khách hàng có khả năng 
hoàn thành đầy đủ các cam kết đối với Agribank Khu Kinh tế mở 
Chu Lai tương ứng khoản cấp tín dụng. 

(ii) Tỷ lệ lỗ khi tiến hành thanh lý TSĐB (LGD-Loss Given 
Default): chỉ số này phản ánh tỷ lệ tổn thất của Agribank Khu Kinh 
tế mở Chu Lai khi tiến hành khi thanh lý các TSĐB để thu hồi nợ. Tỷ 
lệ này phụ thuộc vào loại TSĐB, tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị TSĐB, 
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tính thanh khoản của tài sản, … 
(iii) Khoản lỗ dự kiến (EL-Expected Loss): phản ánh khoản 

lỗ mà Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai có khả năng phải chịu khi 
khách hàng bị vỡ nợ, TSĐB được xử lý để thu hồi nợ: 

EL = EAD * PD * LGD 
Trong đó, EAD (Exposure at Default) là dư nợ của khách 

hàng tại thời điểm vỡ nợ. 
Đây chính là mô hình đo lường RRTD theo phương pháp 

ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá 
nội bộ. Mô hình này được xây dựng với sự tư vấn của công ty kiểm 
toán quốc tế Easnt & Young Việt Nam và được đánh giá là tiến gần 
với thông lệ quốc tế. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được chấm 
điểm dựa trên các tiêu chi tài chính và phi tài chính. 

Xếp hạng tín dụng khách hàng: Dựa trên điểm đạt được, khách 
hàng được xếp vào một trong 10 nhóm theo thang điểm như sau: 

Tổng số điểm Xếp hạng Phân loại rủi ro 
Từ 91 đến 100 AAA Rủi ro rất thấp 
Từ 84 đến 90 AA Rủi ro rất thấp 
Từ 78 đến 83 A Rủi ro thấp 
Từ 72 đến 77 BBB Rủi ro thấp 
Từ 66 đến 71 BB Rủi ro trung bình 
Từ 51 đến 65 B Rủi ro trung bình 
Từ 54 đến 59 CCC Rủi ro cao 
Từ 45 đến 53 CC Rủi ro cao 
Từ 35 đến 44 C Rủi ro rất cao 
Dưới 35 D Rủi ro đặc biệt rất cao 
Tổng   

(Nguồn: Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai ) 
Để có được thang điểm như trên: CVTD phải có những phân tích, 

đánh giá cụ thể cho từng chỉ tiêu, định lượng, định tính, cụ thể như sau: 
Phân tích và đánh giá những vấn đề chủ yếu về tư cách vay nợ 
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Phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp: Để phân tích 
năng lực tài chính, chi nhánh dựa vào các thông tin kế toán 02 năm 
gần nhất mà khách hàng cung cấp  

• Về nguồn vốn: phân tích hệ số nợ, xét sự tăng giảm 
nguồn vốn chủ  

• Về khả năng thanh toán: tính toán và phân tích các chỉ 
tiêu khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh. 

• Về tình hình công nợ: phân tích và đánh giá các khoản 
phải thu, khoản phải trả, nguyên nhân, đặc biệt chú ý đến các khoản 
nợ sắp đến hạn và quá hạn 

• Về hàng tồn kho: Đánh giá, so sánh vòng quay hàng tồn 
kho giữa kỳ về sự tăng giảm, nguyên nhân và tích cực, tiêu cực về sự 
tăng giảm đó. 

• Về hiệu quả sử dụng tài sản: đánh giá các chỉ tiêu về hiệu 
suất sử dụng TSCĐ, TSLĐ 

• Về kết quả kinh doanh: Xem xét thông qua hai chỉ tiêu là 
doanh thu và lãi lỗ cũng như mức độ biến động của chỉ tiêu này. 

Với phương pháp đo lường như trên, đến thời điểm hiện tại 
Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai đã có danh sách những khách 
hàng được phân nhóm cụ thể: 

2.4.3. Kiểm soat rủi ro tín dụng doanh nghiệp 
- Né tránh rủi ro: Được thể hiện khá rõ nét thông qua chính 

sách tín dụng qua từng thời kỳ của Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai.  
- Giảm thiểu rủi ro:Việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên 

đối với khoản vay/KH vẫn chưa được chi nhánh thực hiện triệt để.  
- Chuyển giao rủi ro: Chi nhánh chỉ mới thực hiện chuyển 

giao RRTD thông qua việc mua bảo hiểm tài sản, còn đối với các 
nghiệp vụ mua bán nợ, sử dụng các công cụ phái sinh liên quan thì 
vẫn còn khá khiêm tốn. 
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- Chấp nhận rủi ro: Do lượng khách hàng của chi nhánh 
ngày càng nhiều và phân tán, đa dạng về loại hình, lĩnh vực hoạt 
động nên ngoài những nỗ lực, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi 
ro, tổn thất đã thực hiện ở trên. 

2.4.4.  Tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp 
Định hướng chung của Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai 

trong việc xử lý nợ xấu là thực hiện các giải pháp hợp lý trên cơ sở 
phân tích tình hình của từng khách hàng cụ thể như: 

Đối với các khoản nợ xấu, ngân hàng thực hiện việc phân 
loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng trên cơ sở hàng 
tháng để phục vụ cho công tác quản lý RRTD và thu hồi nợ. 

- Thương lượng, phối hợp với khách hàng trong xử lý nợ 
xấu để quá trình triển khai được nhanh chóng và tốn ít thời gian. 

- Đối với khách hàng có thái độ thiếu hợp tác, thoái thác 
trách nhiệm trả nợ, thì kiên quyết thực hiện các biện pháp như khởi 
kiện ra tòa để tăng cường khả năng thu hồi nợ. 

- Sử dụng quỹ DP RRTD của chi nhánh để xử lý đối với 
các khoản nợ không thu hồi được và có khả năng mất vốn. 

Bảng 2.9. Bảng tổng hợp tình hình xử lý nợ xấu 
ĐVT: triệu đồng 

 
Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số tiền Tỷ 
trọng Số tiền Tỷ 

trọng Số tiền Tỷ 
trọng 

Phối hợp với KH 
bán TS trả nợ 

2.450 11 3.456 9 21.235 38 

Cơ cấu lại nợ 7.000 30 10.020 25 5.200 9 
Khởi kiện 4.700 20 5.200 13 3.200 6 
Sử dụng Quỹ dự 
phòng 

9.000 39 21.500 54 26.700 47 

Tổng cộng 23.150 100 40.176 100 56.335 100 

(Nguồn: Báo cáo công tác tín dụng của Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai) 
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Công tác xử lý nợ xấu tại chi nhánh được thực hiện bị động 
khi có phát sinh và chưa có một bộ phận chuyên trách xử lý mà chỉ 
dựa vào cán bộ QHKH  
2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO 
TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU 
KINH TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM 

2.5.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản 
trị rủi ro tín dụng 

Thứ nhất: Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp  
Thứ hai: Chi nhánh đã xây dựng được chính sách KH dành 

riêng cho các DN với chính sách tín dụng về lãi suất, về TSĐB 
Thứ ba: Chi nhánh đã xây dựng được hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ theo thông lệ quốc tế  
Thứ tư: Công tác thu hồi và xử lý nợ có nhiều tiến bộ 
Thứ năm: Công tác phòng ngừa hạn chế, khắc phục RRTD 

được đánh giá tốt và hiệu quả. 
2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác 

quản trị rủi ro tín dụng 
a. Hạn chế 
+ Chi nhánh tập trung chủ yếu là cho vay cmột số dự án 
+ Cơ cấu tổ chức quản trị RRTD DN chưa hoàn thiện  
+ Về cơ chế phân cấp ủy quyền phán quyết: Chi nhánh chưa 

xây dựng được hạn mức phê duyệt tín dụng đối với DN  
+ Về tài sản bảo đảm: Các hình thức đản bảo tín dụng chưa 

đa dạng và linh hoạt.  
+ Về chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng chưa cao. 
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+ Về đo lường rủi ro khách hàng: Hệ thống xếp hạng tín 
dụng nộ bộ còn có một số vấn đề chưa phù hợp như sau: 

- Về đo lường rủi ro các khoản vay: Chưa sử dụng các công cụ 
nào để đánh giá xác suất xảy ra rủi ro hay tổn thất rủi ro đối với các 
khoản vay.  

- Về đo lường rủi ro danh mục đầu tư: Chưa sử dụng được các 
công cụ đo lường hiệu quả của danh mục cho vay, đo lường tổn thất 
tín dụng dự kiến mà mới chỉ dựa vào các chỉ số đo lường RRTD, 
XHTD nội bộ để đánh giá.  

+ Về công tác kiểm tra, giám sát trong và sau cho vay chưa 
có hiệu quả.. 

+ Về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 
Việc xếp hạng hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan 

của các chuyên gia, thay vì dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử và phân 
tích mô hình kinh tế lượng. 

b. Nguyên nhân 
v Nguyên nhân chủ quan 
+ Đối với ngân hàng 
- Chưa xây dựng được các tiêu chuẩn chặt chẽ  
- Hạn chế về mặt kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ 
- Thông tin tín dụng PNRR chưa được cập nhật đầy đủ.  
- Công tác giám sát sau khi cho vay chưa hiệu quả  
- Ngân hàng quá chú trọng vào tài sản đảm bảo nợ vay 
- Công tác kiểm tra nội bộ chưa được chú trọng  

 + Về phía khách hàng doanh nghiệp 
- Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trả nợ vay 
- Khách hàng thiếu năng lực quản lý, điều hành  
- Tình hình tài chính DN yếu kém, thiếu minh bạch 
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- Ngoài ra có một số khách hàng không có thiện chí trả nợ  
v Nguyên nhân khách quan 

 + Chi nhánh hoạt động trong điều kiện hệ thống pháp lý 
nước ta vừa thiếu ổn định, đôi khi lại không rõ ràng  
 + Tại chi nhánh trong ba năm trở lại đây các khoản NQH, 
nợ xấu đều do KH làm ăn thua lỗ không có thu nhập vì thế không trả 
được nợ cho NH.  
 + Trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh 
hưởng từ khủng hoảng tài chính thế giới.  
 + Khả năng phân tích dự báo còn nhiều hạn chế 

+ Hệ thống thông tin quản lý (CIC) còn nhiều bất cập 
 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO 

TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU 

KINH TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM 
3.1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU KINH 
TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM 

3.1.1.  Định hướng chung 
a. Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm ưu tiên hàng đầu 
b. Đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, chất lượng và 

hiệu quả. Tiếp tục quản lý tốt khu vực đầu tư và lĩnh vực đầu tư 
c. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, giữ vững thị phần 
3.1.2. Mục tiêu hoạt động trong thời gian đến 

Giảm thiểu rủi ro tín dụng; Nâng cao hiệu quả hoạt động 
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kinh doanh; Sử dụng triệt để hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; 
Phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng; Ưu tiên phân bổ 
nguồn vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn…;  
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TẠI NGÂN 
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM 

3.2.1. Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện chính sách 
tín dụng doanh nghiệp 

- Chính sách khách hàng  
- Thiết lập một danh mục cho vay hợp lý 
- Chính sách lãi suất 
- Sản phẩm tín dụng 
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quy 

trình tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 
tại Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai  

a. Quy trình tín dụng doanh nghiệp 
- Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ 
- Giai đoạn thẩm định hồ sơ vay 
- Giai đoạn phê duyệt hồ sơ vay 

- Giai đoạn kiểm tra sau cho vay 
b. Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 
- Nhận diện và phân loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp 
- Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh 

tế vĩ mô. 
- Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộ. 
- Hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra 
3.2.3. Nhóm giải pháp về nhân sự và cơ cấu tổ chức 
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-  Phân công công việc và trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ 
phận, các phòng ban 

-  Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả trong toàn hệ 
thống Ngân hàng Nông nghiệp 

-  Tiêu chuẩn hóa cán bộ làm công tác tín dụng doanh nghiệp 
3.2.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ 

 a. Đối với Hội sở chính Ngân hàng Nông nghiệp 
-  Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin. 
-  Ban chính sách và Quản lý tín dụng là đầu mối, tích cực rà 

soát lại các văn bản, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động tín 
dụng sao cho chuẩn hóa trong toàn hệ thống.  

-  Cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho phù hợp 
với thực tế 

-  Ban hành quy chế xử lý trách nhiệm trong hoạt động cấp 
tín dụng để có chế tài răng đe xử phạt cá nhân và tập thể vi phạm và 
để xảy ra tổn thất. 

b. Đối với Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai  
- Tuân thủ Quy chế cho vay và Quy trình cấp tín dụng. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ. 
- Tránh tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn cấp những 

khoản tín dụng không hợp lý, lập hồ sơ giả, làm gia tăng rủi ro tín dụng. 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Về phía doanh nghiệp 
- Phát triển doanh nghiệp theo hướng liên kết và hợp tác 
- Nâng cao khả năng quản lý kinh doanh 
-   Nâng cao năng lực cạnh tranh 
-   Minh bạch báo cáo tài chính 
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3.3.2. Đối với Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai 
a. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các chủ trương, 

chính sách của Chính phủ và của NHNN 
Agribank Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống 

các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo cập nhật những thay đổi 
cho phù hợp với quy định pháp luật. 

b. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 
Cần hoàn chỉnh chương trình, bổ sung hệ thống các báo cáo 

tín dụng quan trọng để giúp cán bộ thu nhập thông tin chính xác, xử 
lý thông tin kịp thời. 

c. Cập nhật và bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng 
Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai cần thực hiện việc rà soát, 

tái bản có điều chỉnh cẩm nang tín dụng nhằm cập nhật và bổ sung 
thường xuyên cẩm nang tín dụng để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo 
và nghiên cứu chuyên môn. 

3.3.3. Đối với NHNN 
- Cần đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại và lành mạnh hóa tài 

chính các ngân hàng. 
- Nghiên cứu và khai thác công cụ bảo hiểm tín dụng như 

Hoán đổi tín dụng (credit swap)… 
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng 
- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát 

Đối với Chính phủ 
- Chính phủ cần khuyến khích thành lập hiệp hội ngành 

nghề 
- Chính sách, quy chế phải rõ ràng, minh bạch 
- Chính phủ cần ban hành cơ chế cho phép và khuyến khích 

các hoạt động thu hồi nợ ngoài tòa án 
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- Tạo điều kiện để thành lập các doanh nghiệp thẩm định giá 
- Chính Phủ và các cơ quan ngang Bộ cần nghiên cứu ban 

hành các văn bản Luật, các quy định về những vấn đề mới, mang 
tính cấp thiết đối với hoạt động tín dụng. 

 
KẾT LUẬN 

Trong những năm qua, Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai đã 
góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế của 
tỉnh. Trong nền kinh tế thị trường theo hướng hội nhập kinh tế  quốc 
tế, sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan chắc chắn có tác 
động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Do đó, hoạt 
động tín dụng - hoạt động chủ yếu của các ngân hàng hiện nay sẽ có 
nhiều cơ hội nhưng cũng không kém những thách thức xảy ra. 

Hạn chế của đề tài là chỉ tập trung nghiên cứu về quản trị rủi 
ro tín dụng trong doanh nghiệp - môi trường kinh doanh đặc thù của 
các ngành trong khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh Quảng Nam, chưa 
đề cập đầy đủ các rủi ro tín dụng bán lẻ - khu vực cá thể  tư nhân, và 
những đặc thù trong ngành nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Đề tài 
được viết trên cơ sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng trong kinh 
doanh ngân hàng cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tín 
dụng. Tuy nhiên do những hạn chế về mặt kiến thức lý thuyết và 
thực tiễn trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, 
nên đề tài nghiên cứu có những hạn chế nhất định, rất mong sự đóng 
góp ý kiến của các thầy, cô và các bạn./. 

 


