
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
  
 

ĐOÀN THỊ NGỌC MAI 
 

  
 
 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN 
 VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 

 MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
- CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 

 
 
 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng 
Mã số: 60.34.20 

 
 

TÓM TẮT 
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 

  
Đà Nẵng – Năm 2014 



 

Công trình được hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: TS. HỒ HỮU TIẾN 
 

 
Phản biện 1: TS. Đinh Bảo Ngọc 
 
Phản biện 2: GS.TS. Dương Thị Bình Minh 

 
 
 
 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 
nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào 
ngày 14 tháng 6 năm 2014 
 
  
 
 

 
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 

Trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, rủi ro luôn tồn tại, 
khó có thể loại trừ, chỉ có thể đề phòng và hạn chế. Nền kinh tế của 
chúng ta vẫn chưa thật sự ổn định, khi mà chỉ cần một sự biến động 
bất lợi của nền kinh tế thế giới cũng gây ra những thương tổn mạnh 
mẽ lên hoạt động kinh doanh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và 
hệ thống ngân hàng nói riêng. Khi mà mọi dự đoán và tính toán chỉ 
mang tính lý thuyết, dễ biến động và không chính xác, thì một 
phương pháp để hạn chế tổn thất, đề phòng rủi ro trong hoạt động 
cho vay của các NHTM chính là thực hiện BĐTV bằng tài sản. 

Tại thành phố Đà Nẵng, Vietinbank Ngũ Hành Sơn đóng vai 
trò quan trọng trong cho vay các doanh nghiệp và cá nhân tại địa bàn 
quận Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, chi nhánh còn chưa có một tài liệu 
nghiên cứu chuyên sâu về công tác BĐTV bằng tài sản – vốn là chủ 
đề mà tất cả các ngân hàng đang rất chú trọng hiện nay. Xuất phát từ 
chính nhu cầu thực tiễn đó, tác giả đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện 
công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam - chi nhánh Ngũ Hành Sơn" để làm đề tài 
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ nội dung, vai trò và các 
nhân tố ảnh hưởng đến công tác BĐTV bằng tài sản trong hoạt động 
kinh doanh của NHTM; phân tích thực trạng công tác BĐTV bằng 
tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn trong giai đoạn 2010-2013, rút 
ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, luận văn đề xuất 
những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác BĐTV bằng tài sản tại 
Vietinbank Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới.  
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3. Câu hỏi nghiên cứu 
- Nội dung công tác BĐTV bằng tài sản? Các chỉ tiêu đánh giá 

kết quả và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác BĐTV bằng tài sản?  
- Thực trạng công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ 

Hành Sơn và những thành công, hạn chế và nguyên nhân là gì?  
- Chi nhánh ngân hàng này cần làm gì để hoàn thiện công tác 

BĐTV bằng tài sản? 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu lý luận và thực 
tiễn công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn. 

- Phạm vi nghiên cứu:  
 + Về không gian: Nghiên cứu tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn. 
 + Về thời gian: Nghiên cứu của đề tài căn cứ vào số liệu từ 

năm 2010-2013. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong đề tài sử dụng các phương pháp: phương pháp thống kê 
mô tả, tổng hợp và phân tích, so sánh kết hợp với phương pháp tiếp 
cận và phân tích hệ thống, phương pháp phân tích lịch sử… 
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Ý nghĩa lý luận: làm rõ tính tất yếu của việc hoàn thiện công 
tác BĐTV bằng tài sản trong cho vay tại các NHTM.  

- Ý nghĩa thực tiễn: nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn 
thiện công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn. 
7. Bố cục đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác BĐTV bằng tài sản của 
NHTM. 

Chương 2: Thực trạng công tác BĐTV bằng tài sản tại 
Vietinbank Ngũ Hành Sơn. 
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Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác BĐTV bằng tài sản 
tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn. 
8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Qua tìm kiếm tài liệu trên trang thư viện luận văn, trung tâm 
học liệu Đại học Đà Nẵng, luận văn này đã tham khảo một số luận 
văn cao học sau: 

- Luận văn cao học với đề tài “Hoàn thiện công tác BĐTV 
bằng tài sản tại chi nhánh ngân Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tỉnh Quảng Nam” của tác giả Lê Thị Uyên Sa (2013) bảo vệ tại Hội 
đồng khoa học Đại học Đà Nẵng.  

- Luận văn cao học với đề tài về “Hoàn thiện công tác 
BĐTV bằng tài sản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – chi nhánh Cầu Giấy” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thúy 
(2012) bảo vệ tại Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế - Đại học 
Quốc gia Hà Nội.  

- Luận văn cao học với đề tài “BĐTV tại chi nhánh ngân hàng 
Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng” 
của tác giả Lương Minh Trí (2011) được bảo vệ tại Hội đồng khoa  
học Đại học Đà Nẵng.  

- Luận văn cao học với đề tài “Tăng cường công tác BĐTV 
bằng tài sản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Sở giao dịch I – 
ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” của tác giả Lê Thị Hải 
Yến (2008) bảo vệ tại Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế quốc dân.  

- Luận văn cao học với đề tài “Giải pháp hoàn thiện BĐTV tại 
ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội” của tác giả Lê Thị 
Quý (2008) bảo vệ tại Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế - Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 

 



 4 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI  

1.1.1. Ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ kinh doanh 
cơ bản  

- Khái niệm ngân hàng thương mại 
- Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của ngân hàng 
1.1.2. Cho vay của ngân hàng thương mại 
- Khái niệm cho vay 
- Vai trò của cho vay 
- Nguyên tắc cho vay 
1.1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay  
- Khái niệm 
- Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay 
1.1.4. Bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại 
- Khái niệm 
- Vai trò của bảo đảm tiền vay 
- Các hình thức bảo đảm tiền vay 
- Nguyên tắc bảo đảm tiền vay 

1.2. BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI  

1.2.1. Khái niệm, vai trò, hình thức bảo đảm tiền vay bằng 
tài sản của ngân hàng thương mại  

a. Khái niệm: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản là việc khách 
hàng vay cam kết nguồn trả nợ và lãi dự phòng bằng tài sản cầm cố, 
thế chấp, tài sản hình thành trong tương lai của chính khách hàng vay 
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hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba nhằm tạo cơ sở kinh tế và 
pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay khi rủi 
ro xảy ra. 

b. Vai trò 
- Giúp ngân hàng có đủ cơ sở pháp lý để có nguồn thu nợ thứ 

hai từ TSBĐ khi nguồn thu nợ thứ nhất không thực hiện được.  
- Giúp nâng cao thiện chí trả nợ của khách hàng, ngăn chặn rủi 

ro đạo đức từ phía khách hàng. 
c. Hình thức bảo đảm 
- Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của khách hàng vay.  
- Cầm cố bằng tài sản thuộc sở hữu của khách hàng vay.  
- Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.  
- Bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai. 
1.2.2. Công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản của ngân 

hàng thương mại 
a. Chính sách bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
- Lựa chọn hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
Cầm cố, thế chấp, bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, bảo 

đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai, các biện pháp khác… 
-  Điều kiện đối với tài sản bảo đảm tiền vay 
Tài sản thuộc QSH của khách hàng vay; được phép giao dịch; 

không có tranh chấp; tài sản mà pháp luật quy định phải bảo hiểm thì 
khách hàng phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn BĐTV. 

- Danh mục tài sản bảo đảm tiền vay 
Mỗi ngân hàng xây dựng một danh mục TSBĐ tiền vay phù 

hợp với quy định của pháp luật, dựa trên những văn bản chỉ đạo của 
NHNN, chính sách BĐTV của ngân hàng mình.  
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- Định giá tài sản bảo đảm tiền vay 
Các phương pháp định giá: so sánh, chi phí, thu nhập… 
Nguyên tắc định giá 
- Xác định tỷ lệ cho vay tối đa 
Tùy từng tài sản cụ thể, tùy từng thời điểm và định hướng tín 

dụng mà ngân hàng quyết định mức cho vay tối đa so với giá trị tài 
sản để bảo đảm ngân hàng có thể thu hồi được khoản cho vay cùng 
các chi phí phát sinh từ việc xử lý TSBĐ khi có rủi ro xảy ra.  

b. Tổ chức phân công phân nhiệm 
NHTM dựa trên cơ sở chính sách BĐTV bằng tài sản đã xây 

dựng để tổ chức thực hiện phân công phân nhiệm. Việc này sẽ chỉ rõ 
công việc và trách nhiệm của phòng ban, cán bộ trong chi nhánh. 

c. Quy trình bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay bảo đảm 
Bước 2: Thẩm định và phê duyệt nhận bảo đảm 
Bước 3: Lập và ký hợp đồng bảo đảm, hoàn thành thủ tục pháp 

lý liên quan 
Bước 4: Nhận TSBĐ hoặc hồ sơ TSBĐ 
Bước 5: Quản lý TSBĐ, hồ sơ TSBĐ 
Bước 6: Xử lý hoặc giải chấp TSBĐ 
d. Kiểm soát tuân thủ công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
Nhân viên kiểm soát nội bộ có trách nhiệm tiến hành kiểm tra 

các hoạt động trong quá trình CBTD thực hiện công tác BĐTV bằng 
tài sản. 

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả công tác bảo đảm tiền 
vay bằng tài sản của ngân hàng thương mại 

a. Danh mục và cơ cấu tài sản bảo đảm 
Mỗi ngân hàng xây dựng một danh mục TSBĐ tiền vay riêng 
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và chú ý đến cơ cấu các loại tài sản phù hợp với chính sách BĐTV 
và chính sách tín dụng của mình để lựa chọn tài sản. 

b. Tỷ lệ dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản 
Đây là tỷ số giữa dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản so với 

tổng dư nợ cho vay. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt 
c. Tỷ lệ nợ xấu có bảo đảm bằng tài sản 
Chỉ tiêu này là tỷ số giữa nợ xấu có bảo đảm bằng tài sản cuối 

kỳ và tổng dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản cuối kỳ của 
NHTM. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt 

d. Tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro cụ thể  
Đây là tỷ số giữa số tiền dự phòng cụ thể phải trích và tổng dư 

nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản cuối kỳ của NHTM. Chỉ tiêu này 
càng thấp càng tốt 

e. Mức vốn tổn thất trong cho vay có bảo đảm bằng tài sản 
bù đắp bằng quỹ dự phòng xử lý rủi ro 

Chỉ tiêu này phản ánh mức vốn tổn thất của ngân hàng trong 
cho vay có bảo đảm bằng tài sản gây ra không thu hồi được và phải 
dùng quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp. Chỉ tiêu này càng thấp chứng tỏ 
công tác BĐTV bằng tài sản của ngân hàng càng có hiệu quả. 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bảo đảm tiền 
vay bằng tài sản của ngân hàng thương mại 

a. Nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng 
- Chiến lược tín dụng 
- Chính sách bảo đảm tiền vay 
- Công tác tổ chức quản lý hoạt động BĐTV bằng tài sản.  
- Nhân sự 
- Công nghệ thông tin 
- Quy mô hoạt động 
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b. Nhóm nhân tố bên ngoài 
- Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng 
- Nhóm nhân tố khác 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Với các hình thức BĐTV bằng tài sản, ngân hàng đã xây dựng 
những cơ sở pháp lý nhằm có thể thu hồi khoản cho vay trong trường 
hợp khách hàng không đủ khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng. Tất 
cả những điều trên sẽ làm cho mối quan hệ giữa ngân hàng và khách 
hàng trở nên khăng khít hơn. 

Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của công tác BĐTV bằng tài 
sản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. NHNN đã xây dựng 
một loạt văn bản pháp lý có liên quan đến vấn đề này. Các ngân hàng 
cũng dựa trên những văn bản này để xây dựng cho ngân hàng mình 
một chính sách BĐTV bằng tài sản linh hoạt và hợp lý. 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI 
SẢN TẠI VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietinbank Ngũ 

Hành Sơn 
2.1.2. Môi trường kinh doanh ngân hàng 
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Ngũ 

Hành Sơn 
- Tình hình huy động vốn 
- Tình hình cho vay 
- Kết quả hoạt động kinh doanh 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG 
TÀI SẢN TẠI VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 

2.2.1. Chính sách bảo đảm tiền vay bằng tài sản của 
Vietinbank Ngũ Hành Sơn 

a. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
b. Hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
c. Điều kiện đối với tài sản bảo đảm tiền vay 
d. Danh mục tài sản bảo đảm tiền vay 
e. Định giá tài sản bảo đảm tiền vay 
f. Xác định tỷ lệ cho vay tối đa tính trên giá trị TSBĐ 
2.2.2. Công tác tổ chức quản lý hoạt động bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn 
Công tác BĐTV bằng tài sản của chi nhánh còn mất nhiều thời 

gian, chưa thể hiện tính chuyên nghiệp, khách quan cao. Việc xử lý 
TSBĐ để thu hồi nợ còn nhiều khó khăn, cần có bộ phận chuyên 
trách để thúc đẩy quá trình xử lý TSBĐ để nhanh chóng thu hồi nợ. 

2.2.3. Tình hình thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 
Vietinbank Ngũ Hành Sơn 

Bước 1: Nhận và kiểm tra hồ sơ TSBĐ 
Việc nhận và kiểm tra hồ sơ vay bảo đảm được CBTD thực 

hiện theo một thứ tự cẩn trọng. Tuy nhiên, quá trình phê duyệt còn 
mất nhiều thời gian của khách hàng; CBTD chịu áp lực chỉ tiêu cho 
vay. Thu thập thông tin về TSBĐ chưa có độ chính xác cao. 

Bước 2: Thẩm định và phê duyệt nhận bảo đảm 
- CBTD thu thập thông tin để phục vụ cho thẩm định TSBĐ.  
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Tuy nhiên thông tin từ nhiều nguồn và phải lọc lấy nguồn tin 
chính xác, đầy đủ mất nhiều thời gian. 

- Định giá TSBĐ 
+ Thời điểm xác định giá trị TSBĐ: tại thời điểm ký kết 

HĐBĐ, phụ lục HĐBĐ. 
+ Phương pháp xác định giá trị TSBĐ: 
• Đối với QSD đất: sử dụng phương pháp so sánh, chi phí. 
• Đối với số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, GTCG: sử 

dụng phương pháp thu nhập, chi phí. 
• Đối với tài sản hình thành trong tương lai: sử dụng phương 

pháp chi phí, thu nhập. 
• Đối với TSBĐ còn lại: sử dụng phương pháp so sánh, chi phí. 
- Phê duyệt TSBĐ 
+ Nếu nhận tài sản, CBTD đề nghị khách hàng đến ký hợp đồng. 
+ Nếu không, CBTD gửi thông báo cho khách hàng nguyên 

nhân vì sao chi nhánh không nhận tài sản đó làm TSBĐ. 
Xuất hiện tình trạng một số khách hàng khai báo sai sự thật về 

việc tài sản không có tranh chấp. Sự biến đổi giá trị của TSBĐ nằm 
ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng. 

Trường hợp vượt quyền thẩm định của chi nhánh, khách hàng 
phải đợi qua hai lần thẩm định mới nhận được câu trả lời. 

Bước 3: Lập và ký hợp đồng bảo đảm, hoàn thành các thủ tục 
pháp lý có liên quan  

CBTD lập HĐBĐ. Trường hợp vượt thẩm quyền, CBTD gửi 
bản dự thảo HĐBĐ cho phòng PDTD và nhận lại từ phòng PDTD. 
Sau đó chi nhánh và khách hàng kí kết HĐBĐ và hoàn thành các thủ 
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tục liên quan. Tuy nhiên vẫn gặp khó khăn khi công chứng, chứng 
thực các loại tài sản hình thành trong tương lai. 

Bước 4: Nhận TSBĐ và hồ sơ TSBĐ 
Đa phần CBTD đã thực hiện tốt việc nhận TSBĐ cũng như hồ 

sơ TSBĐ. Phần lớn TSBĐ mà chi nhánh nhận dưới hình thức thế 
chấp. Chỉ có một số ít tài sản được dùng để cầm cố. 

Bước 5: Quản lý TSBĐ, hồ sơ TSBĐ 
Kết quả theo dõi, quản lý TSBĐ được lập thành biên bản kiểm 

tra. Phần lớn các TSBĐ thế chấp đều được quản lý sát sao, khách 
hàng cũng có ý thức bảo vệ tài sản nhằm nâng cao uy tín. Tuy nhiên 
CBTD còn chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý TSBĐ dẫn đến 
hoạt động quản lý TSBĐ còn có nhiều thiếu sót. 

Bước 6: Xử lý hoặc giải chấp TSBĐ 
Khi khách hàng hoàn tất việc trả vốn vay hoặc hai bên thỏa 

thuận thay đổi hình thức BĐTV, chi nhánh và khách hàng chấm dứt 
hợp đồng, xóa đăng ký GDBĐ, giao lại giấy tờ, chứng từ trong hồ sơ 
BĐTV hay tài sản cho khách hàng. 

Khi xử lý TSBĐ vẫn xuất hiện những khó khăn. Sự sụt giảm 
giá trị của TSBĐ theo thời gian ngoài sự dự kiến của CBTD và tài 
sản hình thành trong tương lai khó xử lý vì bất cập trong các văn bản 
pháp lý.  

2.2.4. Kiểm soát tuân thủ công tác bảo đảm tiền vay 
Công tác kiểm soát tuân thủ đã góp phần không nhỏ trong việc 

kiểm soát rủi ro và hạn chế tổn thất trong công tác BĐTV bằng tài 
sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện nhận thấy: 
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+ Công việc của cán bộ kiểm soát nội bộ rất nhiều. 
+ Số lượng nhân viên ít. 
+ HĐBĐ nhiều khi chưa đầy đủ các nội dung theo quy định. 
+ Trường hợp CBTD chưa kịp công chứng, chứng thực hợp 

HĐBĐ thì cán bộ kiểm soát nội bộ chỉ yêu cầu CBTD bổ sung sau. 
+ Chưa thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất TSBĐ.    
2.2.5. Kết quả công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 

Vietinbank Ngũ Hành Sơn 
- Danh mục và cơ cấu TSBĐ: danh mục TSBĐ tại chi nhánh 

nhìn chung khá đa dạng. Tuy nhiên tỷ trọng TSBĐ lại có sự chênh 
lệch khá lớn giữa các loại tài sản. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là nhà ở, 
QSD đất. Phương tiện vận chuyển chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ.  

- Tỷ lệ dư nợ cho vay có TSBĐ: tăng dần qua các năm. Chi 
nhánh nhận thấy trong những năm vừa qua việc sản xuất kinh doanh 
của khách hàng vay gặp khó khăn. Do đó để bảo đảm an toàn trong 
hoạt động kinh doanh, chi nhánh đã thắt chặt việc cho vay, yêu cầu 
khách hàng có tài sản làm bảo đảm.  

- Tỷ lệ nợ xấu có bảo đảm bằng tài sản: giảm xuống qua các 
năm. Được như vây là do chi nhánh đã phối hợp với khách hàng chặt 
chẽ trong suốt quá trình vay vốn, thúc đẩy khách hàng sử dụng vốn 
vay có hiệu quả, bảo đảm khách hàng có thể thanh toán nợ vay.  

- Số trích lập dự phòng rủi ro cũng giảm xuống qua các năm. 
Nợ xấu của chi nhánh có xu hướng giảm dần. Chất lượng TSBĐ 
được định giá lại theo định kỳ ít có sự biến đổi giá trị. 

- Ngân hàng đều thu hồi nợ sau khi xử lý rủi ro, tuy chỉ có một 
số ít khoản nợ vẫn thu hồi không đủ buộc chi nhánh phải bù đắp 
bằng quỹ dự phòng. Tuy nhiên mức tổn thất của chi nhánh cũng 
giảm dần xuống trong các năm vừa qua. 
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Bảng 2.8: Kết quả công tác BĐTV bằng tài sản 
STT Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 2013 

1. Số hồ sơ BĐTV bằng tài sản được 

tiếp nhận 
Hồ sơ 578 674 694 821 

2. Số hồ sơ BĐTV bằng tài sản được 

thẩm định 
Hồ sơ 493 596 611 783 

3. Số hồ sơ BĐTV bằng tài sản được cho vay Hồ sơ 445 498 509 694 

4. Dư nợ có BĐTV bằng tài sản Tỷ 337 549 539 809 

5. Số hồ sơ BĐTV bằng tài sản phát sinh 

nợ xấu 
Hồ sơ 7 10 6 5 

6. Tỷ lệ hồ sơ BĐTV bằng tài sản phát 

sinh nợ xấu/Tổng số hồ sơ BĐTV 

bằng tài sản đã cho vay 

% 1.57 2.01 1.18 0.72 

7. Tỷ lệ dư nợ có BĐTV bằng tài sản/ 

Tổng dư nợ 
% 71.55 80.26 85.69 97.71 

8. Nợ xấu có BĐTV bằng tài sản Tỷ 3.45 4.63 1.78 1.51 

9. Tỷ lệ nợ xấu có BĐTV bằng tài sản % 0.73 0.68 0.28 0.19 

10. Số phải trích lập DPRR có BĐTV 

bằng tài sản 
Tỷ 2.34 3.35 1.24 1.04 

11. Nợ thu hồi được sau khi xử lý rủi ro đối 

với những hồ sơ BĐTV bằng tài sản 
Tỷ 2.56 3.05 1.54 2.08 

12. Mức vốn tổn thất bù đắp bằng quỹ dự 

phòng 
Tỷ 0.074 0.051 0.086 0.071 

13. Số trường hợp xử lý TSBĐ nhưng 

không trả đủ nợ vay và lãi 
Hồ sơ 1 1 2 1 

(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phòng khách hàng và phòng bán lẻ Vietinbankk 

Ngũ Hành Sơn) 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI 
SẢN TẠI VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 

2.3.1. Những thành công  
- Chi nhánh thực hiện nghiêm túc chính sách BĐTV bằng tài 

sản mới của Vietibank.  
- Chi nhánh áp dụng các hình thức BĐTV khá đa dạng. Danh 

mục TSBĐ của chi nhánh gồm khá nhiều loại tài sản khác nhau.  
- Chất lượng thẩm định tài sản ngày càng nâng cao. Vietinbank 

còn xây dựng một quy trình mới về hoạt động cấp tín dụng cho toàn 
hệ thống. Những món vay vượt quá thẩm quyền của chi nhánh đều 
được gửi ra phòng PDTD để tái thẩm định và xét duyệt.  

- Có sự phân công chức năng, nhiệm vụ đến cán bộ và phòng 
ban rõ ràng.  

- Có sự phối hợp chặt chẽ của bộ phận kiểm soát nội bộ. Nhờ 
đó việc kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động cho vay đã được củng 
cố và nâng cao, kết quả của hoạt động BĐTV được nâng cao. 

- Qua các chỉ tiêu đã phân tích ở trên cho thấy mức độ an toàn 
của hoạt động tín dụng tại chi nhánh trong những năm qua đã ngày 
càng được nâng cao.  

- Góp phần mở rộng quy mô tín dụng đồng thời bảo đảm an 
toàn cho hoạt động cho vay của chi nhánh. 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 
a.  Hạn chế 
- Chính sách BĐTV bằng tài sản của Vietinbank còn khá cứng 

nhắc, mang tính chủ quan.  
- Chi nhánh chưa nhận được các văn bản cập nhật kịp thời về 

giá cả của các loại tài sản có thể nhận làm bảo đảm. 
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- Công tác thẩm định còn nhiều thiếu sót, mang tính chủ quan 
của CBTD, đặc biệt trong thẩm định giá tài sản. 

 - Phần lớn CBTD sử dụng phương pháp so sánh.   
- Quá trình thẩm định còn mất nhiều thời gian so với các ngân 

hàng khác. Với những món vay vượt thẩm quyền, CBTD phải gửi hồ 
sơ và đợi kết quả thẩm định từ phòng PDTD tại TP Hồ Chí Minh. 

- Các văn bản pháp luật còn chưa rõ ràng, chồng chéo lên 
nhau, bất cập trong đăng kí GDBĐ, đặc biệt là tài sản hình thành 
trong tương lai.  

- CBTD còn chưa chú trọng việc quản lý TSBĐ. CBTD đôi khi 
còn tiến hành kiểm tra sơ sài đối với những TSBĐ là tài sản thế chấp. 

- Việc xử lý TSBĐ còn gặp nhiều khó khăn, thường mất nhiều 
thời gian để xử lý TSBĐ nhằm thu hồi nợ vay. Giá trị của các tài sản 
mà chi nhánh phải xử lý thường sụt giảm nhiều.  

- Sự sơ sót, chủ quan của bộ phận kiểm soát nội bộ.  
- Hệ thống công nghệ thông tin trong việc xử lý các giao dịch 

liên quan đến BĐTV còn chưa hoàn thiện.  
b.  Nguyên nhân 
- Mô hình hoạt động cấp tín dụng và BĐTV đang được 

Vietinbank chỉnh sửa hoàn thiện. 
- CBTD nắm các kiến thức về các loại TSBĐ còn chưa nhiều, 

trong khi đó chủng loại tài sản có thể nhận làm TSBĐ quá đa dạng.  
- Số lượng CBTD còn ít, tuổi nghề còn ít, chưa có nhiều kinh 

nghiệm.  
- Áp lực chỉ tiêu dư nợ cho vay lên CBTD lớn.  
- Các văn bản chỉ đạo về định giá tài sản của Vietinbank còn 

dựa trên sự dự đoán, và chỉ hướng dẫn chung chung, không chỉ dẫn 
cụ thể cho từng loại tài sản.  
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- Thông tin về các TSBĐ trên thị trường khá ít, chưa được cập 
nhật kịp thời.  

- Văn bản hướng dẫn, cập nhật của Vietinbank cũng như 
UBND thành phố còn chưa phổ biến đến từng CBTD kịp thời.  

- Phương pháp so sánh dễ sử dụng nên CBTD thường áp dụng 
chung cho tất cả các loại tài sản mà không để ý đến tính chất đặc thù 
của từng loại tài sản. 

- Hành lang pháp lý cho hoạt động đăng ký GDBĐ chưa hoàn 
chỉnh, chưa đồng bộ và thiếu sự thống nhất giữa các văn bản. Việc tổ 
chức triển khai thực hiện chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành 

- Chi nhánh chưa có kho hàng riêng nên việc quản lý tài sản 
cầm cố còn nhiều khó khăn, tốn kém. 

- Chưa có bộ phận chuyên về xử lý TSBĐ. Việc xử lý tài sản 
qua còn mất nhiều thời gian và khó khăn, thủ tục pháp lý rườm rà. 

- Bộ phận kiểm soát nội bộ phải kiểm soát rất nhiều nghiệp vụ. 
Số lượng cán bộ ít nhưng số lượng nghiệp vụ phải tham gia nhiều.  

- Hệ thống thông tin mà Vietinbank áp dụng còn cũ, chậm 
chạp, dễ bị nghẽn mạng.  

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương này đã khái quát quá trình hình thành, phát triển của 
chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Đồng thời phân tích và đánh giá quy trình 
BĐTV bằng tài sản. Từ đó khái quát được công tác tổ chức trong 
thực hiện công tác BĐTV bằng tài sản tại chi nhánh. 

Từ đó rút ra những thành công mà Vietinbank Ngũ Hàng Sơn 
đã đạt được. Bên cạnh đó nêu ra được những hạn chế của công tác 
BĐTV bằng tài sản mà chi nhánh còn mắc phải, phân tích những 
nguyên nhân gây ra hạn chế đó. Từ đó có thể xây dựng những biện 
pháp nhằm hoàn thiện công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank 
Ngũ Hành Sơn. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

BẰNG TÀI SẢN TẠI VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU HOÀN 
THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 
TẠI VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 

3.1.1. Dự báo nhu cầu vay vốn tại thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn sắp tới 

a.  Định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước năm 2014 
b. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế tại thành phố Đà Nẵng 
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của 

Vietinbank Ngũ Hành Sơn 
- Đẩy mạnh công tác huy động vốn.  
- Tiếp tục mở rộng và tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, 

hiệu quả. 
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của các sản phẩm dịch vụ.  
- Thực hiện quy trình tín dụng an toàn, nghiêm túc, thường 

xuyên kiểm tra giám sát quá trình thực hiện quy chế tín dụng.  
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD theo 

hướng chủ động phòng ngừa. 
- Xây dựng kế hoạch quản lý TSBĐ một cách tốt nhất. 
3.1.3. Định hướng của Vietinbank Ngũ Hành Sơn về công 

tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong thời gian tới 
- Chi nhánh không ngừng nỗ lực xây dựng chính sách BĐTV 

bằng tài sản linh hoạt hơn dựa trên công văn của Vietinbank cùng 
với văn bản hướng dẫn của NHNN.  

- Tiếp tục bổ sung TSBĐ, đa dạng hoá danh mục tài sản cầm 
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cố, thế chấp, linh hoạt trong việc nắm giữ, bảo quản tài sản bảo đảm 
và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát TSBĐ để đảm bảo 
được chất lượng cũng như số lượng của TSBĐ, tránh những thiệt hại 
có thể xảy ra. 

- Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định 
cũng như đánh giá, định giá lại tài sản trong quá trình nắm giữ một 
cách chính xác và hệ thống. 

- Đưa CBTD tham gia những khóa học chuyên môn, thường 
xuyên bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để đánh giá, 
thẩm định TSBĐ cũng như khách hàng có TSBĐ; nắm bắt cập nhật 
những thông tin, những văn bản mới nhất về BĐTV bằng tài sản. 

- Thực hiện đầy đủ chặt chẽ quy định về BĐTV bằng tài sản 
nhằm thu được nợ cho ngân hàng khi khách hàng không trả được nợ. 
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN 
VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định TSBĐ 
- CBTD phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình về công tác 

BĐTV bằng tài sản của Vietinbank và NHNN. 
- Chi nhánh cần xây dựng bộ phận thẩm định riêng được đào 

tạo chuyên sâu các nghiệp vụ.  
Đối với những khoản vay vượt quyền phán quyết của chi 

nhánh: cán bộ thẩm định cần kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình thẩm 
định trước khi gửi kết quả thẩm định của mình cho phòng PDTD tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 

- CBTD phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác 
thẩm định TSBĐ trong hoạt động tín dụng.  
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- Xây dựng hệ thống thông tin và chọn lọc thông tin đáng tin cậy 
về các loại TSBĐ trên thị trường để làm nguồn thông tin thẩm định.   

- Kiểm tra kỹ lưỡng cam kết của khách hàng về tài sản làm bảo 
đảm không bị tranh chấp để khi xử lý TSBĐ không xảy ra tranh chấp.  

- Cần có văn bản hướng dẫn chi tiết về các phương pháp định 
giá cho từng loại tài sản cụ thể, tránh tình trạng chỉ áp dụng phương 
pháp so sánh.  

- Xác định giá trị TSBĐ không chỉ dựa trên biểu giá mà 
UBND thành phố thông báo mà còn phải xem xét cả giá thị trường. 
Đặc biệt là thị trường bất động sản. 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu định giá TSBĐ, không chỉ dựa 
trên sự ước đoán giá trị của TSBĐ.  

- Cập nhật kịp thời và đầy đủ các thông tin trên thị trường động 
sản, bất động sản; kịp thời triển khai các văn bản pháp lý, các văn 
bản hướng dẫn của Vietinbank hoặc của UBND. 

3.2.2. Tăng cường công tác quản lý tài sản bảo đảm 
- Chi nhánh nên tiến hành thực hiện công tác quản lý TSBĐ 

một cách thường xuyên để có thể kịp thời có các biện pháp bổ sung 
khi giá trị của tài sản sụt giảm bất ngờ. 

- CBTD tăng cường giám sát tình hình sử dụng vốn vay của 
khách hàng trong suốt quá trình cho vay.  

- Chi nhánh nên xây dựng và hoàn thiện các chính sách quản lý 
đối với mỗi loại tài sản cũng là tạo thuận lợi cho CBTD trong việc 
thực hiện nhiệm vụ.  

- Chi nhánh cần xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa 
phương, các cơ quan có liên quan để có thể quản lý tài sản dễ dàng hơn.  

- CBTD cần thường xuyên kiểm tra, giám sát lại tình trạng, số 
lượng các TSBĐ cầm cố tại kho hàng hoặc tại kho của khách hàng.  
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- Chi nhánh nên xây dựng kho bãi riêng để chứa tài sản sẽ tạo 
thuận lợi cho CBTD trong việc quản lý các TSBĐ.  

3.2.3. Nâng cao hiệu quả xử lý TSBĐ 
- Chi nhánh cần có kế hoạch, chương trình đào tạo bồi dưỡng 

CBTD để hướng dẫn cán bộ cách xử lý tài sản trong từng tình huống. 
- Chi nhánh phải tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thi hành 

văn bản mới cho cán bộ trong chi nhánh để kịp thời áp dụng các quy 
định mới, phù hợp với yêu cầu của NHNN và Vietinbank. 

- Thành lập tổ xử lý tài sản nhằm tránh tốn kém thời gian của 
chi nhánh và nhanh chóng thu hồi nợ vay. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền: tòa án, cơ 
quan thi hành án tại địa phương.  

- Trường hợp đến hạn mà khách hàng không trả được nợ thì 
chi nhánh cần xem xét, lựa chọn những biện pháp xử lý phù hợp với 
tình hình hiện tại.  

- Việc xử lý TSBĐ cần thực hiện nhanh chóng, kiên quyết 
nhằm giải quyết vốn bị ứ đọng.  

3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác xếp hạng tín dụng nội 
bộ làm cơ sở cho việc đánh giá, lựa chọn khách hàng  

- Việc lựa chọn khách hàng tốt có vai trò quyết định trong việc 
nâng cao chất lượng công tác BĐTV bằng tài sản nói chung và chất 
lượng tín dụng nói riêng của ngân hàng.  

- CBTD cần thu thập các thông tin về khách hàng và chọn lọc 
các nguồn tin chính xác.  

- Thẩm định tính khả thi của các phương án sản xuất, kinh 
doanh. Chú trọng việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. 

- Làm tốt công tác đánh giá để lựa chọn khách hàng sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi để chi nhánh nâng cao hiệu quả của công tác BĐTV 
bằng tài sản và hạn chế rủi ro tín dụng. 
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3.2.5. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm 
của CBTD 

- Tuyển dụng những CBTD mới có trình độ nhất định, chuyên 
sâu về vị trí mà mình đang tuyển thông qua các kì thi sát hạch, đánh 
giá phẩm chất đạo đức thông qua thời gian thử việc..  

- Chi nhánh cần có chính sách tuyển dụng và bố trí hợp lý để 
bổ sung và nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBTD.  

- Đối với những CBTD đã làm việc tại chi nhánh, cần kết hợp 
giữa đào tạo tại chỗ và tham gia các lớp nghiệp vụ về kỹ thuật, xây 
dựng... 

- Không ngừng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán 
bộ nhân viên đi học nhằm nâng cao trình độ. 

- Đào tạo một đội ngũ cán bộ trung thực, hiểu biết, có đạo đức. 
- Lãnh đạo cần tìm hiểu và đánh giá chính xác trình độ chuyên 

môn của cán bộ trong quá trình làm việc để sắp xếp vào những vị trí 
phù hợp.  

- Xây dựng một chính sách khen thưởng hợp lý.  
3.2.6. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho công tác 

BĐTV bằng tài sản 
- Chi nhánh phải chủ động xây dựng một mạng lưới liên quan 

đến khách hàng vay, TSBĐ để có thể sử dụng nhanh chóng, an toàn.  
- Chi nhánh nên thành lập một bộ phận thông tin chuyên thu 

thập, tổng hợp, phân loại và xử lý thông tin, xây dựng mối quan hệ 
với các tổ chức, cơ quan có cùng chức năng. 

- Tiến hành tập huấn, triển khai đến CBTD các phương pháp 
thu thập, tìm hiểu, khai thác thông tin từ nhiều nơi.  

- Thiết lập và cập nhật các phần mềm để theo dõi, truy xuất 
thông tin về TSBĐ trong quá trình quản lý. 
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3.3. KIẾN NGHỊ ĐẾN CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ LIÊN 
QUAN 

3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam 

- Vietinbank cần đẩy nhanh việc hoàn thiện mô hình hoạt động 
theo chuẩn mực quốc tế để áp dụng thực hiện cho toàn hệ thống.  

- Thực hiện tăng trưởng tín dụng phải bảo đảm chất lượng tín 
dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.  

- Xây dựng các chính sách BĐTV bằng tài sản dựa trên sự 
khách quan, có văn bản hướng dẫn cụ thể.  

- Triển khai kịp thời những văn bản của NHNN và Chính phủ.  
- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBTD. 
- Yêu cầu cán bộ kiểm soát tiến hành kiểm tra kiểm soát tuân 

thủ một cách thường xuyên và đột xuất. Tăng cường những cán bộ 
có năng lực nghiệp vụ bổ sung cho bộ phận kiểm soát.  

- Xây dựng một hệ thống lưu trữ thông tin về khách hàng, 

TSBĐ.  

- Nâng cao chất lượng của các phần mềm sử dụng trong hoạt 

động kinh doanh nói chung và BĐTV bằng tài sản nói riêng.  

- Vietinbank cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình 

hình thực hiện công tác BĐTV bằng tài sản của từng chi nhánh. 

3.3.2. Kiến nghị đối với Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà 

Nẵng và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, CBTD trong công 

chứng TSBĐ.  
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- Các cơ quan pháp luật có các biện pháp dứt khoát, luôn sẵn 
sàng giúp đỡ ngân hàng. 

- Công bố rộng rãi, cụ thể, kịp thời trên phương tiện thông tin 
đại chúng, các văn bản có liên quan về các khu vực quy hoạch, giá 
đất… đến ngân hàng. 

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 
- NHNN phải kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện khi có những thay đổi, bổ sung đến các NHTM.  
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc các ngân hàng 

tiến hành cho vay phù hợp với yêu cầu của NHNN. 
- NHNN cần tăng cường công tác kiểm soát, xây dựng hệ 

thống thanh tra có số lượng lớn và đạt chất lượng. 
- NHNN cùng phối hợp với các cơ quan có liên quan để nghiên 

cứu, soạn thảo, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác 
BĐTV bằng tài sản. 

- NHNN cần có những chính sách và biện pháp tích cực để 
nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin tín dụng. 

3.3.4. Kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 
- Chính phủ cần có những biện pháp để tạo điều kiện cho các 

NHTM trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động BĐTV bằng tài sản. 
- Chính phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý, hoàn thiện các 

bộ luật, xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh trong hoạt động 
ngân hàng. 

- Các bộ ngành liên quan nên có thái độ hợp tác, giúp đỡ, tạo 
điều kiện cho ngân hàng và khách hàng thực hiện tốt hoạt động kinh 
doanh của mình. 
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KẾT LUẬN 
Trong phạm vi, đối tượng đã giới thiệu ở trên, luận văn đã 

trình bày những phần sau: 
- Làm rõ hơn một số vấn đề cơ sở lý luận về công tác BĐTV 

bằng tài sản tại NHTM. 
- Luận văn đã tiến hành đánh giá thực trạng công tác BĐTV 

bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn. 
- Từ quá trình phân tích đánh giá, luận văn đề xuất các giải 

pháp để hoàn thiện công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ 
Hành Sơn. Muốn hoàn thiện công tác BĐTV bằng tài sản tại chi 
nhánh cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính Vietinbank Ngũ Hành 
Sơn, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng, NHNN, các bộ ngành liên quan và Chính phủ. 
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