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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, giá trị các 

khoản cho vay thường chiếm từ 70-80% tổng tài sản của các ngân 

hàng và thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm từ 60-80% thu nhập 

của ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể 

cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn 

nhất.  Do đó, yêu cầu xây dựng một mô hình  quản trị rủi ro có hiệu 

quả và phù hợp với điều kiện Việt Nam là một đòi hỏi bức thiết để 

đảm bảo hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, phù hợp với 

môi trường hội nhập. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Quản  trị  rủi  ro  

tín  dụng  trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng 

Nam”  làm đề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị RRTD trong cho vay 

DN của ngân hàng  

- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị 

RRTD tại Vietcombank Quảng Nam. 

- Đề xuất một số giải pháp quản trị RRTD có thể áp dụng trong 

thực tiễn để tăng cường công tác quản trị rủi ro tại Vietcombank 

Quảng Nam. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng của công tác quản trị 

RRTD trong cho vay DN ảng Nam. 

 Phạm vi nghiên cứu:  
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quản trị ại Vietcombank 

Quảng Nam. 

Tại Vietcombank Quảng Nam. 

2010-2013 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

t số

RRTD trong cho vay DN, t

ản trị RRTD

 RRTD trong cho vay DN tại 

Vietcombank Quảng Nam. 

5. Bố cục đề tài 

Chương 1. ản trị

 

Chương 2. ản trị RRTD trong cho vay 

DN ảng Nam. 

Chương 3. ờng công tác quản trị RRTD trong 

cho vay DN ảng Nam. 

6. Tổng quan tài liệu tham khảo 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

 

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1 Khái niệm về cho vay DN của ngân hàng thƣơng mại 

ệc thỏa thuậ

ột khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian 

nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

 

- Theo thời hạn cho vay 

- Theo mục đích sử dụng vốn củ  

- Theo hình thức đảm bảo tiền vay 

- Theo phương thức cho vay 

1.1.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp 

- Dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ vay của NH   

- NHTM dễ dàng giám sát được các hoạt động của DN vay vốn.  

- Cho vay DN có thể bán kèm nhiều sản phẩm dịch vụ khác 

của ngân hàng. 

- RRTD trong cho vay DN thường cao, giá trị tổn thất lớn. 

1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 

CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

Theo  Quyết  định  số  493/2005/QĐ-NHNN  ngày  

22/4/2005  của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì “Rủi ro tín dụng 
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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.” 

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

- Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được 

phân chia thành rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục.  

- Căn cứ phạm vi gây ra rủi ro thì rủi ro tín dụng được phân ra 

thành rủi ro tín dụng đặc thù và rủi ro tín dụng hệ thống.  

 

- Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu.   

- Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp.  

- Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng và phức tạp. 

1.2.4 Nguyên nhân gây ra r

 

a.   

b. Nguyên nhân thuộc về Khách hàng vay 

c.  Nguyên nhân thuộc về Ngân hàng 

1.2.5 Hậu quả do rủi ro tín dụng trong cho vay DN gây ra 

a.  Đối vớ  

b.  Đối với nền kinh tế xã hội 

1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.3.1 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay DN 

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay DN là quá trình tiếp cận 

rủi ro tín dụng một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm 
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nhận dạng, đo lường, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn 

thất, mất mát và những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro tín dụng.  

1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay DN 

a.  Nhận dạng rủi ro tín dụ  

Nhận dạng rủi ro bao gồm các bước: theo dõi, xem xét, nghiên 

cứu môi trường hoạt động của DN và quy trình cho vay để thống kê 

các dạng RRTD, nguyên nhân từng thời kỳ và dự báo được những 

nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra RRTD. 

b. Đo lường rủi ro tín dụng t  

Đo lường RRTD là xác định khả năng vỡ nợ của một khoản tín 

dụng cụ thể hoặc một danh mục tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng 

đến khả năng vỡ nợ đó. 

c. Kiểm soát ro tín dụ   

Kiểm soát RRTD là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, 

công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né 

tránh, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.  

d. Tài trợ rủi ro tín dụ  

Tài trợ rủi ro là sử dụng những kỹ thuật, công cụ để tài trợ cho 

chi phí của rủi ro và tổn thất từ hoạt động tín dụng. 

1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp 

- Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5  

- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ  

-  Tỷ lệ xóa nợ ròng trên tổng dư nợ: 

- Tỷ  trên tổng dư nợ: 

Ngoài ra, có thể sử dụng các tiêu chí khác để đánh giá kết quả 

quản trị RRTD như : Biến động cơ cấu nhóm nợ, Mức giảm tỷ lệ nợ 

xấu, Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro, ... 
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1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị RRTD trong cho 

vay DN 

a. Nhân tố bên trong 

- Công nghệ ngân hàng 

- Năng lực cán bộ  

-  

- Quy mô cho vay DN  

b. Nhân tố bên ngoài 

- Môi trường 

- T  

- Cơ chế, chính sách của Nhà nước 

- Sự cạnh tranh  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK 

QUẢNG NAM 

2.1. 

QUẢNG NAM 

2.1.1 Bối cảnh kinh doanh 

Tỉnh Quảng Nam được tái lập năm 1997, đến nay, toàn tỉnh có 

hơn 4.400 doanh nghiệp; trong đó số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang 

hoạt động chiếm tỷ lệ  92%. Tăng trưởng kinh tế năm 2013 là 

11,15% và bình quân qua 3 năm (2011-2013) là 11,75%. 

Với hơn 20 TCTD  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tình hình 

cạnh tranh  giữa các TCTD ngày càng gay gắt và khả năng chiếm 

lĩnh thị trường ngày càng khó khăn hơn.  Mặc dù vậy, Vietcombank 

Quảng Nam vẫn đứng thứ 2 trên địa bàn về thị phần về huy động 

vốn, dư nợ và các dịch vụ ngân hàng khác.  

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Vietcombank 

Quảng Nam 

Vietcombank Quảng Nam được thành lập năm 2006 trên cơ sở 

nâng cấp Chi nhánh cấp 2 Tam Kỳ thuộc Chi nhánh Ngân hàng 

Ngoại thương Quảng Ngãi có mặt tại Quảng Nam từ năm 2002.  

2.1.3 Cơ cấu tổ chức  của Vietcombank Quảng Nam 

Vietcombank Quảng Nam có 15 phòng, 2 tổ, trong đó có 05 

phòng giao dịch.  

2.1.4  Hoạt động kinh doanh của Vietcombank Quảng Nam  

a.  Hoạt động huy động vốn 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hơn 20 tổ chức tín 

dụng mở chi nhánh và phòng giao dịch dẫn đến sự cạnh tranh và mức 
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độ chia sẻ nguồn vốn gay gắt giữa các ngân hàng nhưng tình hình 

huy động vốn bằng VNĐ của Vietcombank Quảng Nam đều tăng 

trưởng qua các năm.  

b. Hoạt động tín dụng 

Tình hình hoạt động tín dụng tại Vietcombank Quảng Nam 

trong ba năm qua từ 2010 đến 2012 có những bước phát triển vượt 

bậc. Dư nợ cấp tín dụng của chi nhánh năm 2011 tăng 8.3% so với 

năm 2010 và năm 2012 tăng  18.17% so với năm 2011. Đến năm 

2013, dư nợ cấp tín dụng giảm gần 13% so với năm 2012 là do 

Vietcombank Quảng Nam chủ động giảm dư nợ nhằm cơ cấu lại 

danh mục đầu tư.  

c. K  

K của Vietcombank Quảng Nam trong 3 năm 

2010, 2011, 2012 rất liên tục .   

2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 

2.2.1 Thực trạng chung về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp 

T -2013 Vietcombank 

Quảng Nam chủ động chuyển những khoản 

nợ vay có dấu hiệu rủi ro sang nhóm nợ cao hơn để xử lý nợ triệt để. 

Do đó, tỷ lệ này đã tăng từ năm 2010 đến 2012,  năm 2013 tỷ lệ này 

có giảm so với năm 2012. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn nằm trong giới 

hạn cho phép và Chi nhánh đang quyết liệt xử lý những khoản nợ này 

để giảm tỷ lệ này trong năm 2014 xuống dưới 1% tổng dư nợ cho vay 

DN.  
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2.2.2 Thực trạng RRTD trong cho vay DN theo hình thức 

đảm bảo 

P

 

2.2 RRTD trong cho vay DN  

N Vietcombank Quảng Nam

. Tuy nhiên, do dư nợ ngắn hạn của Chi 

nhánh quá cao nên tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn vẫn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu 

trung dài hạn.  Một DN có nợ xấu ở cả nợ ngắn hạn và trung dài hạn.  

Nguyên nhân phát sinh nợ xấu của các DN này đều nằm ở khâu quản 

lý, trình độ quản lý của chủ DN quá kém, mở rộng sản xuất quá tầm 

kiểm soát dẫn đến thất thoát, thua lỗ và đứng trước bờ vực phá sản DN. 

2.2 RRTD tron  

N ngành thương 

mại dịch vụ, năm 2011 và 2013 thì tập trung vào khai 

khoáng Ngành xây dựng cũng có phát sinh 

nợ xấu nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, không đáng kể. 

-2013 

cả trong và trung dài hạn

khai khoáng

 

2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG 

NAM 

2.3.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 

Mục tiêu của công tác quản trị RRTD tại Vietcombank Quảng 

Nam là chấp nhận RRTD ở mức độ nào để đảm bảo đạt được mục 

tiêu tăng trưởng mô và đạt kế hoạch lợi nhuận.  
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2.3.2 Công tác tổ chức thực hiện các nội dung quản trị 

RRTD 

a. Công tác nhận dạng rủi ro tín dụng 

Hàng năm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau 

đây gọi là Hội sở chính) rà soát các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, quy 

mô tăng trưởng và mức độ rủi ro của từng ngành nghề, đề ra những 

chính sách, định hướng ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên đầu tư được quy 

định phân ngành theo mã màu xanh  - vàng - đỏ - đen.  

Vietcombank Quảng Nam thông qua việc tiếp xúc KH, sử 

dụng các thông tin tra cứu từ CIC hoặc nguồn dữ liệu lịch sử từ Hội 

sở chính, phân tích báo cáo tài chính, phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín 

dụng và thanh tra hiện trường. Đối chiếu với mã màu theo định 

hướng của HSC để quyết định cấp tín dụng.  

b. Công tác đo lường rủi ro tín dụng 

Việc đo lường rủi ro tín dụng được thực hiện thông qua 2 công 

việc chính: chấm điểm xếp hạng tín dụng và thẩm định tín dụng. 

 Chấm điểm xếp hạng tín dụng 

Việc chấm điểm XHTD được thực hiện hàng quý, quý trước 

được chấm vào tháng thứ 2 của quý tiếp theo. Hết thời hạn chấm 

điểm XHTD, các DN thuộc đối tượng bắt buộc phải chẩm điểm mà 

ngân hàng không thực hiện chấm điểm thì sẽ bị xếp hạng thấp nhất. 

Theo quy định, các khách hàng có các khoản cấp tín dụng từ 5 

tỷ đồng trở lên mới bắt buộc thực hiện. Tuy nhiên, Vietcombank 

Quảng Nam thực hiện chấm điểm tất cả các khách hàng có quan hệ 

tín dụng. Việc này giúp cho  Chi nhánh đánh giá được tổng thể các 

khách hàng vay, đồng thời qua đó đánh giá được chất lượng tín dụng 

của toàn Chi nhánh.   
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 Thẩm định tín dụng 

Tất cả các khoản cấp tín dụng đều được thẩm định kỹ trước khi 

quyết định. Hội sở chính đã ban hành quy trình thực hiện, cẩm nang 

hướng dẫn công tác thẩm định, các mẫu biểu báo cáo thẩm định rất 

chi tiết, cụ thể. Trong báo cáo thẩm định, cần chú trọng tình hình tài 

chính của khách hàng và hiệu quả của dự án/phương án vay vốn. 

Các khâu cần thẩm định trong quá trình cấp tín dụng: 

 Thẩm định tư cách pháp nhân của khách hàng vay 

 Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng vay 

 Thẩm định hiệu quả dự án/phương án vay vốn và khả năng 

trả nợ của khách hàng 

 Thẩm định tài sản đảm bảo 

Trong đó quan trọng nhất là thẩm định hiệu quả dự án/phương án vay 

vốn và khả năng trả nợ của khách hàng. 

c. Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

Việc kiểm soát RRTD được Hội sở chính rất chú trọng. Trong 

việc hoạch định chính sách quản lý RRTD, Hội sở chính  đã đề ra các 

giới hạn và phân cấp thẩm quyền theo quy mô và năng lực hoạt động 

của các Chi nhánh. 

d. Công tác tài trợ rủi ro tín dụng 

 Tái cấu trúc nợ vay (Cơ cấu lại nợ, Cho vay thêm) 

Trường hợp phương án / dự án đầu tư của khách hàng đang 

gặp khó khăn, có thể ảnh hưởng đến việc thu nợ mà nguyên nhân chủ 

yếu do áp lực trả nợ đến hạn hoặc do thiếu vốn. Nếu ngân hàng xét 

thấy dự án chỉ tạm thời khó trong thời gian đầu và có khả năng trả nợ 

tốt các năm sau thì có thể xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ. Hoặc ngân 

hàng xét thấy khả năng phương án / dự án có thể  phát triển tốt nếu 

được đầu tư thêm vốn thì có thể xem xét cho vay thêm. 
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 Vietcombank Quảng Nam đã áp dụng công cụ này có hiệu quả 

cho 2 DN ngành kinh doanh khách sạn và ngành khai khoáng.   

 Bổ sung tài sản đảm bảo 

Việc bổ sung tài sản đảm bảo phải thực hiện khi khoản vay có biểu 

hiện bất ổn, nguồn thu không rõ ràng, giá trị tài sản đảm bảo có khả năng 

bán thấp hơn dư nợ vay.  Việc thực hiện bổ sung các biện pháp bảo đảm này 

phải được quy định thành văn bản thỏa thuận và là một phần bổ sung cho 

hợp đồng tín dụng hiện hành. 

Vietcombank Quảng Nam đã áp dụng công cụ này đối với 

Công ty Cổ phần Khoáng sản miền Trung, yêu cầu DN này thế chấp 

bổ sung quyền khai thác mỏ. 

 Bán nợ 

Tìm kiếm khách hàng để bán lại các khoản nợ có vấn đề với 

một tỷ lệ thích hợp và các tổ chức chức năng mua bán nợ của Ngân 

hàng Nhà nước hoặc của Bộ Tài chính, hoặc bán cho các TCTD 

khác. 

Vietcombank Quảng Nam đang nghiên cứu áp dụng công cụ 

này, công cụ này rất khả thi khi Công ty quản lý tài sản của các TCTD 

(VAMC) đi vào hoạt động. 

 Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 

Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là việc ngân hàng cho vay 

hạch toán chuyển những rủi ro từ nội bảng ra ngoại bảng theo Quyết 

định số 493/QĐ/NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Hàng quý, Vietcombank Quảng Nam rà soát lại các khoản nợ 

xấu, đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ này và áp dụng công 

cụ này đối với những khoản nợ xấu được đánh giá là không có khả 

năng thu hồi, hoặc không thu hồi hết nợ vay. 
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2.3.3 Công tác kiểm tra giám sát tuân thủ 

Kiểm tra nội bộ có vai trò đảm bảo tính tuân thủ của các hoạt 

động ngân hàng, trong đó có hoạt động tín dụng.  

Chức năng kiểm tra nội bộ là một phần then chốt trong quản lý 

RRTD của ngân hàng, báo cáo cho lãnh đạo các cấp về kết quả kiểm 

tra, khuyến nghị các biện pháp khắc phục nếu cần thiết và tiếp tục 

theo dõi để đảm bảo tuân thủ các quy định. 

Với vai trò đó, bộ phận kiểm tra nội bộ cần được tách biệt và 

chịu sự quản lý trực tiếp của HSC. Tuy nhiên, hiện nay bộ phận này 

vẫn trực thuộc Chi nhánh. 

2.3.4  

vay doan Vietcombank Quảng Nam 

a. Đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Nam 

Kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2013 thể hiện qua các 

chỉ tiêu sau: 

 Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp 

Tỷ lệ nợ xấ -2012 và năm 2013 có 

giảm so với năm 2012

-2013

24%/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cũng mới giới hạn trong phạm vi 

cho phép, dưới 1,2% tổng dư nợ cho vay DN. 

 Cơ cấu nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp 

Cơ

2013, riêng năm 2012, tỷ trọng 
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nợ nhóm 5 là 90% và nhóm 3 là 10%. Nợ

 

 Tỷ lệ xóa nợ ròng trong cho vay doanh nghiệp  

Vietcombank Quảng Nam chưa xóa bất kỳ một khoản nợ nào, 

các khoản nợ được cho dù đã được sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý 

vẫn được hạch toán ngoại bảng, tiếp tục theo dõi thu hồi nợ. 

 Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro trong cho vay doanh nghiệp 

N 010-2013 tăng, tương ứ

 năm 2012 chỉ giảm nhẹ  và năm 

2013 giảm 5% so với năm 2012.    

ố

ợc giảm thiểu. 

ản trị rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Nam trong thời gian 

qua 

 Những mặt đạt đƣợc  

 Vietcombank Quảng Nam áp dụng đa dạ

ủ .   

 quản trị

-2013

TD. 

 

ộ phận đã được chuyên môn hóa 

sâu hơn theo chức năng nhiệm vụ. 

 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng dựa trên các tiêu chí tiên 
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tiến về phân loại nợ.  

 Những mặt tồn tại  

 Các HSC ban hành

ỉnh Quả

ỉnh Quảng Nam.  

 quản trị

ột số m giả quản trị

 

 Nguyên  

ản trị

 

  

  

 

biện quản trị   
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 

 

3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam 

3.1.2  Định hƣớng cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank 

Quảng Nam giai đoạn 2014-2016  

a.  Định hướng chung 

Giữ vững quyết tâm xây dựng “Vietcombank Quảng Nam phát 

triển, an toàn, bền vững và hiệu quả” với những giải pháp cụ thể: 

- ấu các mặt hoạt động kinh doanh nhằm 

nâng cao hiệu quả và chất lượ 4-2016 

- Tiếp tục xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng 

tâm ưu tiên hàng đầu. 

- Tăng trưởng tín dụng gắn liền với việc gia tăng huy động vốn 

và dịch vụ. 

- Phát triển các hoạt động dịch vụ góp phần gia tăng các nguồn 

thu từ hoạt động phi lãi trong tổng thu nhập 

b. Định hướng cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank 

Quảng Nam 

- Tái cấu trúc lại toàn bộ dư nợ theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ 

cho vay thể nhân, giảm tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp, đảm 

bảo tỷ lệ  dư nợ cho vay DN và cho vay thể nhân là 40:60 .   

- Tái cấu trúc dư nợ cho vay doanh nghiệp theo hướng tăng tỷ 

trọng dư nợ DNNVV 
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- Tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo đúng định 

hướng của Hội sở chính: ưu tiên tăng trưởng nhóm ngành mã xanh, 

vàng, hạn chế tăng trưởng nhóm ngành đỏ, đen. 

- Phát triển khách hàng có kết quả XHTD từ BBB trở lên 

- Phát triển doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện để được áp 

dụng các gói tín dụng ưu đãi lãi suất VND và USD. 

- Kiên quyết không hạ chuẩn các điều kiện tín dụng, có thể 

đàm phán điều kiện lãi suất và phí. 

- Tăng cường công tác quản trị RRTD trong cho vay DN. 

- Tăng cường công tác marketing và quảng bá hình ảnh,  

thương hiệu Vietcombank 

3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI 

RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

VIETCOMBANK QUẢNG NAM 

3.2.1 Giải pháp về nhận dạng rủi ro tín dụng 

Việc xác định, nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD là 

vô cùng quan trọng, là cơ sở đề ra các giải pháp quản trị rủi ro nhằm 

tăng cường công tác quản trị RRTD trong cho vay DN. 
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a. Trước hết, tiến hành xây dựng lưu đồ lưu đồ các nguồn 

RRTD 

Sơ đồ 3.1: Lưu đồ các nguồn rủi ro cấp tín dụng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu đồ này mô tả các khâu trong quá trình cấp tín dụng tại NH. 

Mỗi khâu là một nguồn có thể gây ra rủi ro trong quá trình cấp tín 

dụng. 

b.Thứ hai, xây dựng các bảng liệt kê câu hỏi  

Từ các khâu của lưu đồ các nguồn rủi ro cấp tín dụng trên đây 

cho thấy, nguyên nhân gây ra RRTD do 3 nguồn: thông tin không cân 

xứng, do KH hoặc do chính bản thân NH. Vì vậy, để nhận dạng rủi ro 

xảy ra khi thực hiện hoạt động cấp tín dụng, cần thiết phải xây dựng 

các bảng liệt kê câu hỏi cho từng nguồn rủi ro của NH. 

Sau khi lập được các bảng liệt kê cơ bản về từng nguồn rủi ro 

khi cấp tín dụng, tùy theo từng thời kỳ khác nhau, từng đối tượng KH 

khác nhau mà ta sẽ loại bỏ những nghi vấn không rõ ràng, không có 

căn cứ, giữ lại, bổ sung, và chi tiết các nghi vấn mới. Qua đó, dễ 

dàng nhận dạng các rủi ro có thể xảy ra cho NH khi thực hiện cấp tín 

dụng cho từng đối tượng KH, cho từng ngành nghề kinh doanh. 

Thông 

tin 

Môi trường 

kinh doanh 

 

Năng lực 

khách hàng 

 

Tư cách 

khách hàng 

 

Cán bộ  

tín dụng 

 

Cán bộ 

xét duyệt 

 

Khách 

hàng 
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3.2.2 Giải pháp về đo lƣờng rủi ro tín dụng 

Để tăng cường công tác đo lường RRTD, cần nâng cao chất 

lượng các công cụ đo lường đang sử dụng và nghiên cứu áp dụng 

thêm các công cụ đo lường mới.         

Đối với các công cụ đo lường đang sử dụng, có thể điều chỉnh 

như sau: 

- Hệ thống chỉ tiêu xếp hạng tín dụng cần phải chỉnh sửa cho 

phù hợp hơn và kịp thời cập nhật hàng quý để đánh giá chuẩn xác 

hơn sức khỏe của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc áp dụng các 

chính sách tín dụng đối với từng doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi từ kết quả xếp hạng 

doanh nghiệp sang tổng mức tín dụng tối đa mà ngân hàng có thể cấp 

cho khách hàng 

- Áp dụng hệ thống cảnh báo rủi ro tự động. 

Ngoài ra, Ngân hàng có thể áp dụng thêm các mô hình định tính 

và định lượng sau đây để đo lường rủi ro tín dụng: 

 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng-Mô hình chất lượng 6C 

- Tư cách người vay (Character)  

- Năng lực của người vay (Capacity) 

- Thu nhập của người vay (Cash) 

- Bảo đảm tiền vay (Collateral) 

- Các điều kiện (Conditions) 

- Kiểm soát (Control) 

 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 

(a) Mô hình điểm số Z  

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 (1.1) 
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Trị số Z càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp.  

                  Z < 1,81       : khách hàng có khả năng rủi ro cao, 

                  1,81 < Z < 2,99: Không xác định được, 

                   Z >2,99      : KH không có khả năng vỡ nợ. 

(b) Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & Poor  

Đối với Moody’s xếp hạng cao nhất từ Aaa nhưng với 

Standard & Poor’s thì cao nhất là AAA. Việc xếp hạng giảm dần từ 

Aa (Moody’s) và AA (Standard & Poor’s) sau đó thấp dần để phản 

ánh rủi ro không được hoàn vốn cao. 

3.2.3 Giải pháp về kiểm soát rủi ro tín dụng 

(1) Vận dụng linh hoạt

 

- 

 theo kết quả xếp hạng tín dụng.  

- HSC. 

- ới hạn RRTD  

- Bố ất cho vay theo mức độ RRTD 

quản trị 

 

-  

- 

 

- 

 

-  
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quản trị

 

- 

nghiệp. 

- 

 

- quản trị RRTD 

3.2.4  Giải pháp về tài trợ rủi ro tín dụng 

a. Trích lập dự phòng 

Đây là phương pháp mà ngân hàng phải tự mình thanh toán tổn 

thất. Trên cơ sở phân loại các khoản nợ theo từng nhóm theo những 

tiêu chí nhất định, từ đó ngân hàng sẽ trích lập mức độ dự phòng 

tương ứng.  

b. Chứng khoán hoá 

Việc tích hợp các khoản vay tốt lẫn những khoản vay có vấn đề 

có thể đưa ra hoặc không đưa ra ngoại bảng cho một tổ chức thực 

hiện việc phát hành chứng khoán. Người mua chứng khoán sẽ thanh 

toán khoản nợ và thu hồi lại vốn từ người phát hành hoặc người mua 

lại. Như vậy, ngân hàng đã chuyển giao rủi ro cho một số tổ chức hay 

cá nhân trong nền kinh tế  

c. Bảo hiểm tín dụng 

Bảo hiểm tín dụng là hình thức chuyển một phần hoặc toàn bộ 

rủi ro tín dụng của các TCTD cho các tổ chức bảo hiểm hoặc yêu cầu 

khách hàng từ bảo hiểm để phòng ngừa bất trắc xảy ra.  
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d. Bán nợ 

Đối với hoạt động ngân hàng, đây là biện pháp nhằm loại bỏ 

những tài sản có rủi ro, tạo chỗ cho các tài sản khác có tính thanh 

khoản cao hơn.  

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1 Đối với Chính phủ, các Bộ ngành 

 Xúc tiến quá trình ền kinh tế 

  

  

  

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

  

 Cho phép ngân hàng thương mại có tiềm lực tài chính trích 

dự phòng rủi ro cao hơn mức qui định 

3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt 

Nam 
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ực có 

tiềm ẩn rủi ro tín dụ ện nay, do đó, qui trình cho vay đối 

với lĩnh vực này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ việc giao quyền 

phán quyết tín dụng đối với lĩnh vực này đến việc giải ngân, giám sát 

quá trình sử dụng vốn vay của DNVV.    

Đề nghị tách mảng cho vay khách sạn, dịch vụ lưu trú ra khỏi 

ngành nghề kinh doanh bất động sản, không bị chi phối bởi quy định 

cho vay lĩnh vực bất động sản. Hiện tại, địa bàn Quảng Nam có đô thị 

cổ Hội An rất hấp dẫn du khách, ngành nghề kinh doanh khách sạn 

và dịch vụ lưu trú rất có tiềm năng. Việc thực hiện theo quy định hiện 

nay phải xin chủ trương đầu tư trước khi tiếp nhận hồ sơ và thẩm 

định dự án làm Chi nhánh dễ mất đi cơ hội đầu tư các dự án trong 

lĩnh vực này. 

 kiểm tra giám sát tuân thủ

 

Bộ phận kiểm tra giám sát tuân thủ có vai trò rất quan trọng 

trong quá trình quản trị rủi ro của hoạt động ngân hàng nói chung và 

rủi ro tín dụng nói riêng. Với chức năng kiểm tra việc tuân thủ các quy 

trình, quy định trọng mọi nghiệp vụ được thực hiện tại ngân hàng, bộ 

phận này giúp cho các bộ phận tác nghiệp trong ngân hàng rà soát lại 

một lần nữa các hồ sơ lưu trữ và cài đặt hệ thông tin trên hệ thống để 

chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên, 

hiện nay bộ phận này trực thuộc Chi nhánh nên còn nhiều hạn chế 
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trong việc nêu ra các ý kiến độc lập trong việc kiểm tra tính tuân thủ và  

phát hiện các sai sót.  Vì vậy, nên thành lập bộ phận kiểm tra giám sát 

tuân thủ theo từng vùng và trực thuộc Hội sở chính để hạn chế được sự 

chi phối của Ban lãnh đạo Chi nhánh. 

 


