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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các 
hoạt động kinh doanh khác của NHTM, hoạt động này tuy thu được 
nhiều lợi nhuận nhưng cũng gặp không ít rủi ro. Vì vậy, rủi ro tín 
dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
tồn tại và phát  triển của mỗi tổ chức tín dụng. Quản trị rủi ro tín 
dụng là vấn đề khó khăn nhưng rất bức thiết.   

Với bối cảnh như thế, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm 
hàng đầu của các ngân hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài  “Quản trị 
rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu.      
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:   
- Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong 

quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.   
- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động 

quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 
rủi ro tín dụng có thể  áp dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.   

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.    



2 
 

 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với 

phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích, … đi từ cơ sở 
lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt 
ra trong luận văn.   
5. Kết cấu luận văn  

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia 
làm 3 chương:   

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong 
hoạt động của ngân hàng thương mại.   

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.   

Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  
6. Tổng quan tài liệu 

[1] PGS.TS. Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng 
thương mại, NXB giao thông vận tải, Hồ Chí Minh. 

 [2] PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng 
thương mại hiện đại, NXB Phương Đông, Hồ Chí Minh. 

 [3] Lê Thị Hồng Diệu (2008), Quản trị rủi ro tín dụng tại 
ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, 
Hồ Chí Minh. 

 [4] TS Trần Huy Hoàng (2004), Hạn chế nguy cơ rủi ro 
hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế 

http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/10/11/1810/ 
  

http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/10/11/1810/
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. RỦI RO 

Rủi ro là phạm trù được sử dụng phổ biến trong kinh tế thị 
trường. Tuy diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nhưng các nhà kinh 
tế đều thống nhất ở điểm cho rủi ro là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn 
của chủ thể kinh doanh và đem lại hậu quả xấu. 
1.2. RỦI RO TÍN DỤNG 

1.2.1. Khái niệm 
Rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây 

tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân 
hàng 

Rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây 
tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân 
hàng. 

Căn cứ vào khoản 01 Điều 02 của Quy định về phân loại nợ, 
trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, theo Quyết định số 
493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc NHNN: “Rủi 
ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức 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 xuất hiện trong quá trình cho vay, chiết khấu 
giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán 
và các hình thức cấp tín dụng khác của ngân hàng. 
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Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín 
dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng 
không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn cho ngân hàng. 

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 
Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan: rủi ro khách quan 

và rủi ro chủ quan 
Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: 
* Rủi ro giao dịch bao gồm: Rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, 

rủi ro nghiệp vụ 
* Rủi ro danh mục gồm: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung 
Căn cứ vào hình thức tài trợ vốn : gồm rủi ro nội bảng và rủi 

ro ngoại bảng 
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 
a. Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài 
- Nguyên nhân bất khả kháng  
- Thông tin không cân xứng trên thị trường tài chính  

   - Môi trường kinh tế  
   - Nguyên nhân do chính sách của Nhà nước  
   - Môi trường pháp lý  

b. Nguyên nhân từ phía người vay  
   - Rủi ro trong kinh doanh của người đi vay  
   - Rủi ro tài chính  

- Công tác quản lý kinh doanh còn hạn chế 
- Thái độ thiếu thiện chí và bất hợp tác của người vay 
c. Nguyên nhân do ngân hàng  
- Chính sách tín dụng không hợp lý, tập trung nguồn vốn cho 

vay quá nhiều vào một doanh nghiệp hoặc một ngành kinh tế nào đó. 
- Do thiếu am hiểu thị trường, thiếu thông tin 
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   - Cán bộ tín dụng không tuân thủ chính sách tín dụng  
   - Định giá tài sản không đảm bảo không chính xác  
   - Cạnh tranh giữa các ngân hàng quá gay gắt 
1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 
QTRRTD là quá trình ngân hàng hoạch định, tổ chức triển 

khai thực hiện và giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng 
nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro có thể chấp nhận. 

1.3.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng  
  Mục tiêu của QTRRTD là để tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở 
giữ mức độ RRTD hoặc tổn thất tín dụng ở mức ngân hàng có thể 
chấp nhận, được kiểm soát và trong phạm vi nguồn lực tài chính của 
ngân hàng. 

1.3.3. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng  
• QTRRTD là thước đo năng lực kinh doanh của các NHTM  
• QTRRTD tốt là một lợi thế cạnh tranh của các NHTM  
1.3.4. Một số công cụ cần thiết trong quản trị rủi ro tín 

dụng  
a. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng  

  b. Lãi suất  
c. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ  
1.3.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 
a. Nhận dạng rủi ro tín dụng  
Nhận dạng rủi ro tín dụng: là quá trình xác định liên tục và 

có hệ thống các rủi ro của một tổ chức. Các hoạt động nhận dạng 
nhằm phát triển thông tin về nguồn rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm 
họa và nguy cơ rủi ro. 
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Một số phương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng.  
- Phân tích báo cáo tài chính: 
- Phương pháp check– list 
- Phương pháp lưu đồ 
- Phương pháp thanh tra hiện trường 
- Giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp.  
- Phân tích hợp đồng 
- Nghiên cứu các số liệu tổn thất trong quá khứ  
- Phương pháp thông qua tư vấn 
b. Đo lường rủi ro tín dụng 
Đo lường rủi ro tín dụng: là việc xây dựng mô hình thích hợp 

để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù 
rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng 
cũng như để trích lập dự phòng rủi ro.  

* Các mô hình định tính – Mô hình 6C  
- Tư cách người vay  
- Năng lực của người vay  

  - Thu nhập của người vay  
- Bảo đảm tiền vay  
- Các điều kiện 
- Kiểm soát  
* Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 
+ Mô hình các chỉ tiêu rủi ro chính: 
- Xác suất bị rủi ro theo món vay 
- Xác suất bị rủi ro theo giá trị cho vay  
- Tỷ lệ nợ quá hạn 
- Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ gia hạn 
- Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ gia hạn so với tổng tài sản 
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- Tỷ lệ nợ xấu 
+ Mô hình điểm số Z:  
+ Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s  
Đối với Moody’s xếp hạng cao nhất là Aaa, với Standard & 

Poor’s cao nhất là AAA. Sau đó, xếp hạng giảm dần từ Aa, A, Baa, 
Ba, B, … (Moody’s) và AA, A, BBB, BB, B, … (Standard & 
Poor’s). 

c. Kiểm soát rủi ro tín dụng 
 Kiểm soát rủi ro tín dụng: là những kỹ thuật, những công cụ, 
những chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ 
chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm 
soát tần suất và mức độ của rủi ro và tổn thất 

* Các phương thức kiểm soát rủi ro tín dụng 
- Kiểm soát bằng việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
- Kiểm soát quá trình thẩm định và giải ngân 
- Né tránh rủi ro  
- Ngăn ngừa rủi ro  
- Giảm thiểu tổn thất do rủi ro cho vay gây ra 
- Áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay 
- Trích lập dự phòng rủi ro 
- Chuyển giao rủi ro  
- Đa dạng hóa trong đầu tư tín dụng  
d. Tài trợ rủi ro tín dụng  
Tài trợ rủi ro tín dụng: là việc ngân hàng dùng các nguồn tài 

chính trong và ngoài ngân hàng bù đắp tổn thất các khoản cho vay 
khi rủi ro xảy ra. Nợ rủi ro sau khi được xử lý sẽ được thu hồi hoặc 
được chuyển qua theo dõi ngoại bảng.  

- Từ quỹ dự phòng rủi ro đã trích 
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- Trích thẳng trực tiếp vào chi phí hoặc lợi nhuận ngân hàng  
- Phương án thu hồi nợ xấu 
- Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay 
- Từ thanh lý doanh nghiệp 
- Từ bán nợ 
- Từ nguồn đền bù của nhà kinh doanh rủi ro, bảo hiểm 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 

 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển 
a. Lịch sử hình thành và phát triển 
Vietcombank Đà Nẵng được thành lập từ lâu qua nhiều thời 

kỳ, phát triển cùng lịch sử của khu vực Trung Trung bộ nói chung và 
thành phố Đà Nẵng nói riêng. 

Đến nay Vietcombank Đà Nẵng đã phát triển lớn mạnh về 
qui mô và chất lượng, cơ sở làm việc được hiện đại hóa và khang 
trang, nhân lực có độ tuổi bình quân trẻ, mạng lưới phòng giao dịch 
và các đơn vị chấp nhận thẻ rộng khắp. 

b. Mạng lưới hoạt động 
Vietcombank Đà Nẵng có 1 trụ sở chính và 7 phòng giao 

dịch trải khắp các quận của thành phố Đà Nẵng 
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 
Cơ cấu tổ chức của VCB Đà Nẵng hiện nay như sau: 
Ban giám đốc: 1 Giám đốc và 3 phó Giám đốc 
Dưới Ban Giám đốc: có 18 phòng ban và 01 tổ 
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 
a. Tình hình huy động vốn 
b. Tình hình hoạt động tín dụng 
c. Kết quả kinh doanh 
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 
ĐÀ NẴNG  

2.2.1. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 
2.2.2. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 
2.2.3. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 
2.2.4. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 
a. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn năm 2010-2012 

Bảng 2.7: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn năm 2010-2012 
Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ % 

Nhóm 2   46,03   2,10    104,21   3,52   255,72   7,31  

Nhóm 3   34,98   1,59      29,51   1,00     16,17   0,46  

Nhóm 4   31,39   1,43      16,95   0,57       8,93   0,26  

Nhóm 5   22,46   1,02        6,06   0,20       3,51   0,10  

Tổng 134,86   6,14    156,73   5,29   284,33   8,13  

b. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu năm 2010-2012 
Bảng 2.8: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu năm 2010-2012 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dư nợ %  Dư nợ %  Dư nợ  % 

Nhóm 3  34,98  1,59     29,51  1,01     16,17 0,46  

Nhóm 4  31,39  1,43     16,95  0,57       8,93  0,26  

Nhóm 5  22,46  1,02       6,06  0,19       3,51  0,10  

Tổng   88,83  4,05     52,52  1,77     28,61  0,82  
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c. Rủi ro tín dụng trong các loại hình cho vay 

+ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo thời hạn vay 

Bảng 2.9: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo thời hạn vay 
Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dư nợ %  Dư nợ %  Dư nợ  % 

Ngắn hạn 93,01 68,97 112,61 71,85 186,21 65,49 

Trung, dài hạn 41,85 31,03 44,12 28,15 98,12 34,51 

Tổng  134,86   100  156,73   100  284,33  100  
+ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo ngành nghề kinh tế 

Bảng 2.10: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo ngành nghề kinh tế 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Ngành 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ % 
Thương mại và 
dịch vụ 31,29  23,20   29,95  19,11   52,54  18,48  
Xây dựng, khai 
thác 25,34  18,79   27,10  17,29    43,70  15,37  
Bất động sản    7,79    5,78      7,18    4,58    19,42    6,83  
Giáo dục đào tạo    0,90    0,67      0,66    0,42      4,95    1,74  
Viễn thông, Vận 
tải    3,49    2,59      1,99    1,27    16,97    5,97  
Khách sạn, nhà 
hàng    4,75    3,52      8,28    5,28    12,65   4,45  
Nông, lâm, thủy 
sản 24,07  17,85   30,83  19,67    46,00  16,18  
Sản xuất, chế biến  19,80  14,68    19,03  12,15    35,74  12,57  
Khác  17,43  12,92    31,71  20,23    52,36  18,41  

Tổng 134,86  100  156,73  100  284,33  100  
+ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo thành phần kinh tế 
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Bảng 2.11: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo thành phần kinh tế 

Loại hình 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ % 
Doanh nghiệp 
(không bao gồm 
SMEs) 79,2 58,73 99,08 63,22 140,06  49,26 

SMEs 42,02 31,16 45,4 28,97 103,47  36,39 

Thể nhân 13,64 10,11 12,25 7,81   40,80  14,35 

Tổng 134,86   100  156,73    100  284,33     100  

 
d. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 
+ Nguyên nhân về phía khách hàng 
- Sử dụng vốn sai mục đích 
- KH không có thiện chí trả nợ vay, cố tình lừa đảo NH 
- Khả năng quản lý kinh doanh kém 
- Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch 
+ Nguyên nhân từ phía ngân hàng 
- Chính sách tín dụng 
- Chưa tuân thủ quy trình cho vay 
- Hoạt động kiểm tra nội bộ còn yếu 
- Thiếu giám sát và quản lý sau cho vay 
+ Các nguyên nhân khác từ môi trường bên ngoài 
- Hệ quả tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập 

quốc tế: 
- Sự tấn công của hàng nhập lậu 
- Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật 
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của 

NHNN 
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2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Công tác nhận dạng rủi ro trong hoạt động tín 
dụng 

- Phương pháp phân tích báo cáo tài chính 
- Giao tiếp trong nội bộ của khách hàng 
- Nghiên cứu số liệu tổn thất quá khứ 
2.3.2. Công tác đo lường rủi ro tín dụng 
Thực hiện khâu tiếp nhận và đánh giá khách hàng vay, Chi 

nhánh áp dụng các mô hình định tính truyền thống “6C” song song 
phương thức xếp hạng tín dụng nội bộ. 

Tuy nhiên, tại VCB Đà Nẵng mới áp dụng hệ thống XHTD 
nội bộ dành cho Doanh nghiệp, còn hệ thống XHTD dành cho hộ 
kinh doanh và cá nhân đang trong giai đoạn thử nghiệm.  

Nội dung hệ thống XHTD nội bộ dành cho Doanh nghiệp. 
Quy trình chấm điểm tín dụng gồm 6 bước: 

- Xác định ngành kinh tế 
- Xác định quy mô Doanh nghiệp 
- Xác định loại hình sở hữu Doanh nghiệp 
- Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính 
- Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính 
- Tổng hợp điểm và xếp hạng tín dụng 
2.3.3. Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 
+ Cơ cấu danh mục đầu tư để phân tán rủi ro 
+ Hệ thống theo dõi giám sát rủi ro tín dụng 
+ Kiểm soát trong quá trình thẩm định và xét duyệt tín dụng 
+ Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa trên chính sách tín dụng 
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Có 10 nhóm tiêu chí được áp dụng để thẩm định, phê duyệt 
tín dụng cũng như kiểm soát, đánh giá chất lượng tín dụng  

• Nhóm tiêu chí xét duyệt bao gồm: Đối tượng KH, ngành 
nghề kinh doanh, tình hình tài chính, nguồn trả nợ, tài sản đảm bảo, 
vị trí địa lý và tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm. 

• Nhóm tiêu chí kiểm soát bao gồm: sản phẩm tín dụng, 
kỳ hạn và loại tiền vay, kênh phân phối. 

+ Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa trên quy trình tín dụng 
Bước Thời gian Công việc cụ thể 

1 KH có nhu cầu 
vay vốn 

- CBTD tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay 
vốn Thẩm định sơ bộ về mục đích vay, 
thu nhập trả nợ, tài sản đảm bảo... 

2 
Sau khi KH đã 
cung cấp đầy 
đủ hồ sơ vay 

- Thẩm định tài sản đảm bảo 
- Thẩm định tình hình tài chính, mục 
đích sử dụng vốn vay, ... 
- Thẩm định hồ sơ vay và lập tờ trình 

3 
Thu thập đầy đủ 
thông tin và phê 
duyệt hồ sơ 

- Trình cấp có thẩm quyền xét duyệt hồ 
sơ và thông báo kết quả cho KH 
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý (công 
chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo) 

4 Khi KH có nhu 
cầu rút vốn 

- Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện phê 
duyệt của cấp có thẩm quyền và giải ngân 

5 Sau khi KH rút 
vốn 

- Thường xuyên kiểm tra sau khi cho vay 
- Nhắc nợ KH 
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh 
doanh, tình hình sử dụng vốn vay,... 

2.3.4. Công tác tài trợ rủi ro tín dụng 
+ Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 
+ Xử lý nợ quá hạn, nợ xấu 
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2.3.5. Những mặt đạt được và hạn chế trong công tác 
quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Những mặt đạt được 
- Các bộ phận đã được chuyên môn hóa sâu hơn tùy theo 

chức năng, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ phận 
- Các quy trình khác nhau theo từng đối tượng khách hàng 

đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng của khách hàng 
- Hệ thống xếp hạng tín dụng phù hợp, cơ bản đã phản ánh 

được chất lượng khách hàng. 
b. Những mặt còn hạn chế  
- Chính sách tín dụng còn nhiều điểm chưa rõ ràng 
- Cho vay dựa quá nhiều vào tài sản đảm bảo 
- Khi phát hiện rủi ro thì chậm xử lý hoặc xử lý thiếu tính 

kiên quyết. 
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CHƯƠNG 3  
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN 
TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tín dụng 
Nhận dạng rủi ro là một quá trình liên tục và thường xuyên 

vì nguy cơ rủi ro luôn thay đổi. Nên kết hợp nhiều phương pháp để 
nhận dạng mọi rủi ro tiềm năng của ngân hàng. 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu các số liệu tổn thất trong 
quá khứ, các số liệu thống kê cho phép ngân hàng đánh giá xu hướng 
của các tổn thất và cho phép ngân hàng phân tích các nguyên nhân, 
thời điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro. 

- Nghiên cứu số liệu tổn thất (nợ quá hạn) của ngân hàng 
thông qua số lượng món vay của loại hình khách hàng 
 Xem Bảng 3.1: Số liệu tổn thất tín dụng của ngân hàng 
thông qua món vay của loại hình khách hàng (Trang 70, luận văn) 

- Nghiên cứu số liệu tổn thất (nợ quá hạn) của ngân hàng 
thông qua số lượng món vay của từng ngành kinh tế 

Xem Bảng 3.2: Số liệu tổn thất tín dụng của ngân hàng 
thông qua món vay của từng ngành kinh tế (Trang 70, luận văn) 
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Bảng 3.3: Số liệu tổn thất tín dụng của ngân hàng theo nguyên 
nhân rủi ro tín dụng 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT 
Nguyên nhân gây nợ quá 

hạn 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Số 

món 
Dư nợ 

Số 

món 
Dư nợ 

Số 

món 
Dư nợ 

1 

Trình độ quản lý kém, 

thiếu kinh nghiệm 16 23,83 25 30,58 31 61,63 

2 Sử dụng vốn sai mục đích 20 26,15 24 23,52 26 57,85 

3 

Tình hình tài chính yếu 

kém, thiếu minh bạch 17 20,67 16 27,04 31 51,59 

4 Cơ chế chính sách 6 10,42 8 19,60 9 34,66 

5 

Môi trường kinh tế biến 

đổi 10 14,48 12 18,41 19 23,72 

6 Không có thiện chí trả nợ 12 9,34 17 12,42 23 18,11 

7 

Không thích ứng với thay 

đổi trên thị trường 7 10,76 8 9,01 10 13,35 

8 

Năng lực quản trị của 

ngân hàng 4 6,87 7 6,82 5 11,36 

9 

Môi trường tự nhiên, thiên 

tai 6 7,49 9 6,91 12 8,01 

10 

Nguyên nhân chủ quan từ 

CBTD 7 4,85 5 2,42 8 4,05 

Tổng cộng 105 134,86 131 156,73 174 284,33 

Từ số liệu của Bảng 3.3, ta tính được dư nợ quá hạn bình 
quân 3 năm 2010-2012 theo Bảng 3.4 dưới đây, từ đó ta có biểu đồ 
các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. 
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Bảng 3.4: Dư nợ quá hạn bình quân 3 năm 2010-2012 
Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Nguyên nhân 

Dư nợ 

quá hạn 

bình 

quân 

Tỷ lệ 

% 

1 Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm       38,68  20,15  

2 Sử dụng vốn sai mục đích       35,84  18,67  

3 Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch       33,10  17,24  

4 Cơ chế chính sách       21,56  11,23  

5 Môi trường kinh tế biến đổi       18,87    9,83  

6 Không có thiện chí trả nợ    13,29    6,92  

7 Không thích ứng với thay đổi trên thị trường      11,04    5,75  

8 Năng lực quản trị của ngân hàng         8,35    4,35  

9 Môi trường tự nhiên, thiên tai         7,47    3,89  

10 Nguyên nhân chủ quan từ CBTD         3,78    1,97  

Tổng cộng 191,98     100  
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Hình 3.3: Biểu đồ Pareto 

Thông qua phân tích biểu đồ Pareto ta có thể kết luận, những 
yếu tố gây ra RRTD tại VCB Đà Nẵng có mức từ cao xuống thấp 
như sau: Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm; sử dụng vốn sai 
mục đích; tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch; cơ chế chính 
sách; môi trường kinh tế biến đổi; không có thiện chí trả nợ; không 
thích ứng với thay đổi trên thị trường; năng lực quản trị của ngân 
hàng; môi trường tự nhiên thiên tai; nguyên nhân chủ quan từ CBTD. 

Bảng 3.5: Bảng thống kê các nguyên nhân gây ra rủi ro 
Nguyên nhân chính Nguyên nhân thứ cấp 

Năng lực quản lý 
kém, thiếu kinh 
nghiệm 

- Trình độ chuyên môn kém 
- Không am hiểu về thị trường 
- Không quản lý được nhân sự 
- Không quản lý được tài chính 
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Sử dụng vốn sai 
mục đích 

- Đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính 
- Đầu tư vào bất động sản, chứng khoán 
- Cho vay tín dụng đen 

Tình hình tài chính 
yếu kém, thiếu 
minh bạch 

- Không có báo cáo kiểm toán 
- Sử dụng báo cáo tài chính không trung thực 
- Kê khai khống hồ sơ chứng từ 
- Hợp thức hóa chứng từ 

Cơ chế chính sách 

- Các quy định mới được ban hành gây bất lợi 
- Những thay đổi trong có chế chính sách 
điều hành về lãi suất, tỷ giá, xuất nhập khẩu, 
… của Nhà nước 
- Các loại thuế áp dụng cho ngành, DN;  
- Các mức ưu đãi về thuế;  
- Mức lãi suất cho vay hỗ trợ đặc biệt so với 
lãi suất cho vay thương mại;  
- Hạn ngạch xuất khẩu 
- Các hỗ trợ của Chính phủ về cơ sở hạ 
tầng, đào tạo;  
- Lộ  trình  thực  hiện  các  hiệp  định  
thương  mại của Việt Nam và các chính phủ 
các nước khác 
 
 

Môi trường kinh tế 
biến đổi 

- Các thay đổi trong chu kỳ kinh tế 
- Sự biến động quá nhanh và khó lường của 
nền kinh tế thế giới 
- Hệ quả tất yếu của quá trình tự do hóa tài 
chính và hội nhập quốc tế 
- Sự tấn công của hàng nhập lậu 
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Không có thiện chí 
trả nợ 

- Thiện chí trả nợ 
- Uy tín ban lãnh đạo 
- Động cơ, mục tiêu vay 
- Tâm lý chiếm dụng vốn 
- Vốn tự có thấp 
- Chế tài chưa nghiêm 
- Ý thức hợp tác, trả nợ 
- Trách nhiệm trả nợ 

3.1.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng 
Ngân hàng có thể sử dụng thêm phương pháp ước tín tổn 

thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ (IRB) 
để đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng, xác định khả năng tổn thất 
tín dụng. 

Với mỗi kỳ hạn xác định, tổn thất có thể ước tính được tính 
toán dựa trên công thức sau:   

EL = PD x EAD x LGD 
EL: tổn thất có thể ước tính 

PD: xác suất không trả được nợ 
EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng 

không trả được nợ 
LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính - đây là tỷ trọng phần vốn bị 

tổn thất trên tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ 
3.1.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 
Kiểm soát rủi ro tín dụng là việc sử dụng các biện pháp, kỹ 

thuật, công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt động để kiểm 
soát nguyên nhân nguồn gốc rủi ro, né tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro, 
chuyển giao rủi ro và phân tán rủi ro, những ảnh hưởng không mong 
đợi có thể đến với ngân hàng. 



22 
 

 

a. Kiểm soát nguyên nhân nguồn gốc gây ra rủi ro 
- Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm 
- Sử dụng vốn sai mục đích 
- Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch 
- Cơ chế chính sách và môi trường kinh tế biến đổi 
- Không có thiện chí trả nợ 
- Thiên tai, tai nạn bất ngờ 
- Năng lực quản trị ngân hàng 
b. Né tránh rủi ro 
Tránh cho vay các khách hàng, dự án có rủi ro (đánh giá, xếp 

hạng tín dụng). Nếu đã thực hiện cho vay, thì hạn chế (kiểm soát) rủi 
ro ở mức tối thiểu. 

c. Ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất 
- Cơ cấu lại khoản vay 
d. Chuyển giao rủi ro 
- Bảo hiểm tín dụng 
- Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay 
e. Đa dạng hóa 
Phân tán rủi ro thông qua việc đa dạng hóa ngành nghệ lĩnh 

vực cho vay, đa dạng hóa về khách hàng, đa dạng hóa về loại tài sản 
bảo đảm và đa dạng hóa về vùng, khu vực. 

f. Chấp nhận rủi ro 
g. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 
3.1.4. Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng 
a. Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 
b. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay 
c. Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt các khoản vay 

có vấn đề và biện pháp xử lý nợ khó đòi 
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- Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay 
- Bán các khoản nợ, tài sản tồn đọng 
- Phát mãi tài sản bảo đảm 
- Khởi kiện 
- Xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro của ngân hàng 
d. Đa dạng hóa đầu tư và cho vay đồng tài trợ 

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
3.2.1. Kiến nghị với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam 
3.2.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà Nước 
3.2.3. Kiến nghị đối với Chính Phủ 
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KẾT LUẬN 
 

Hoạt động tín dụng là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất 
nhưng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất trong hoạt động ngân hàng. 
Do vậy quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc 
biệt là hoạt động tín dụng luôn là ưu tiên của các ngân hàng. 

Rủi ro tín dụng có thể xảy ra với bất cứ ngân hàng nào nói 
chung và VCB Đà Nẵng nói riêng. Trong thời gian qua, VCB Đà 
Nẵng đã tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng do đó đã 
đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong việc phòng ngừa và 
hạn chế rủi ro tín dụng. Mặc dù vậy, hậu quả của rủi ro tín dụng vẫn 
còn khá lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng. 

Từ việc tiếp cận những lý luận cơ bản về quản trị rủi ro của 
ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh 
giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn nghiên cứu thực 
trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như các biện pháp phòng 
chống rủi ro tín dụng tại chi nhánh, từ đó chỉ ra những mặt còn hạn 
chế cần khắc phục. Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã mạnh dạn 
đưa ra những giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro tín dụng trong giai 
đoạn phát triển sắp tới. 


