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        Tuy nhiên do tình hình kinh tế có nhiều biến ñộng cùng nhiều 

nhân tố khách quan và chủ quan  trong quá trình thực hiện các biện 

pháp BĐTV vẫn còn nhiều mặt hạn chế và những khó khăn vướng mắt 

ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. Chính việc thực 

hiện các biện pháp BĐTV chưa ñạt chất lượng, còn nhiều tồn tại và 

vướng mắc ñã dẫn ñến chất lượng tín dụng giảm. Đây là vấn ñề ñặt ra 

không chỉ ñối với các NHTM mà còn ñòi hỏi sự quan tâm ñúng mức và 

kịp thời của các cơ quan chức năng. Việc xây dựng và vận dụng linh 

hoạt các hình thức BĐTV là nhiệm vụ không ñơn giản, cần sự phối hợp 

của các cơ quan liên quan, là mục tiêu chiến lược và ñồng bộ. Mặc 

khác ñòi hỏi NHNo & PTNT Quận Sơn Trà phải tìm mọi phương cách 

ñể kinh doanh có hiệu quả và ngày càng mở rộng thị phần của mình. 

Do vậy việc ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñảm bảo 

tiền vay của NHNo & PTNT Quận Sơn Trà là rất cần thiết, ñể thấy 

ñược thực trạng và khó khăn vướng mắc khi áp dụng từ ñó ñưa ra 

hướng hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân 

hàng. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Các ngân hàng trong quá trình hoạt ñộng của mình thì luôn mong 

muốn cho vay nhiều hơn ñể thu lợi nhuận. Tuy nhiên khi ngân hàng mở 

rộng tín dụng thì lại ñối mặt với sự gia tăng rủi ro. Do ñó việc nghiên 

cứu các giải pháp ñể ngăn ngừa và tối thiểu hoá rủi ro trong các NHTM 

trở thành yêu cầu tất yếu khách quan. 

Đi sâu nghiên cứu những vấn ñề về bảo ñảm tiền vay tại Chi 

nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà trong giai ñoạn hiện nay là hết sức 

cần thiết bởi các lý do sau: 

Thứ nhất là ñể thấy ñược vai trò quan trọng của công tác bảo ñảm 

tiền vay ñối với hoạt ñộng cấp tín dụng của ngân hàng. 

Thứ hai là những vấn ñề về BĐTV tại Chi nhánh NHNo&PTNT 

Quận Sơn Trà còn nhiều bất cập như chính sách tín dụng chưa thật sự 

hoàn thiện; ñối tượng khách hàng còn bó hẹp trong một số ngành, lĩnh 

vực nhất ñịnh, chưa mở rộng các mối quan hệ kinh tế; chưa ña dạng 

hóa danh mục các TSBĐ; chất lượng của hoạt ñộng thẩm ñịnh chưa 

cao… vì vậy việc nghiên cứu vấn ñề này tại Chi nhánh Ngân hàng 

No&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng là hết sức cần thiết. 

Thứ ba là tại Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng chưa có ñề tài nghiên cứu chuyên sâu về công tác bảo ñảm tiền 

vay. 

Vì lẽ ñó ñề tài:“B ảo ñảm tiền vay tại Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng” 

ñược chọn nhằm tổng kết lý luận từ thực tiễn thông qua thực trạng hoạt 

ñộng BĐTV tại Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, từ ñó ñưa ra 

những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng BĐTV tại chi nhánh. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
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Nghiên cứu những vấn ñề về bảo ñảm tiền vay tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Quận Sơn Trà nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

BĐTV. 

Trên cơ sở khảo sát nghiên cứu thực tế chất lượng của công tác 

bảo ñảm tiền vay tại Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, Luận 

văn phân tích, ñánh giá thực trạng và chỉ ra các nguyên nhân của những 

tồn tại trong việc áp dụng các biện pháp BĐTV trong thời gian qua. Từ 

ñó ñề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng BĐTV tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Về ñối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những 

vấn ñề lý luận về bảo ñảm tiền vay trong hoạt ñộng tín dụng của 

NHTM và thực tiễn bảo ñảm tiền vay tại NHNo Sơn Trà.  

- Về phạm vi nghiên cứu: 

+ Luận văn nghiên cứu tất cả các hình thức bảo ñảm tiền vay tại 

chi nhánh bao gồm bảo ñảm bằng TS và bảo ñảm không bằng TS. 

+ Về khảo sát, ñánh giá thực trạng luận văn chỉ giới hạn nghiên 

cứu trong phạm vi thời gian từ năm 2007 ñến năm 2009. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

* Về phương pháp luận nghiên cứu 

- Phương pháp duy vật biện chứng: Phân tích, xem xét sự phát 

triển của hoạt ñộng BĐTV trong mối quan hệ với các yếu tố bên ngoài, 

các yếu tố bên trong và mối quan hệ trong sự phát triển cùng với các 

hoạt ñộng ngân hàng khác. 

- Phương pháp lịch sử: Xem xét hoạt ñộng BĐTV trong quá khứ, 

hiện tại ñể rút ra các mặt ñược và chưa ñược trong công tác BĐTV.  

* Phương pháp nghiên cứu cụ thể 
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3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam và Chi 

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện hoạt 

ñộng BĐTV cũng như nâng cao chất lượng của hoạt ñộng này.  

- Kịp thời triển khai và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng 

trong toàn hệ thống phục vụ cho hoạt ñộng quản trị rủi ro cũng như bảo 

ñảm cho hoạt ñộng BĐTV có chất lượng. 

- Cần chú trọng ñầu tư vào công nghệ thông tin, hiện ñại hoá 

chương trình giao dịch, khai thác tốt dữ liệu… 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt ñộng của công ty mua bán, 

quản lý và khai thác nợ (AMC). 

KẾT LUẬN 

Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế hiện nay, nhất 

là khi Chính phủ hướng tới thực hiện việc xoá bỏ hàng rào bảo hộ ñối 

với hệ thống ngân hàng thì nhiều nhiệm vụ mới ñã ñược ñặt ra cho các 

NHTM Vi ệt Nam. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM 

Việt Nam thì hệ thống ngân hàng Việt Nam ñã không ngừng ñổi mới 

và hoàn thiện, ngày càng chứng tỏ ñược vai trò của mình ñối với nền 

kinh tế. Trong quá trình hoạt ñộng các ngân hàng luôn chú trọng mở 

rộng tín dụng ñể tăng thị phần, nâng cao uy tín và vị thế của ngân hàng. 

Nhưng cùng với nó thì chất lượng tín dụng ñang có nguy cơ giảm sút 

và Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng không 

nằm ngoài xu hướng ñó. Sự ra ñời của qui chế thế chấp, cầm cố và bảo 

lãnh vay vốn ñã ñáp ứng sự mong ñợi của ngân hàng, tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho ngân hàng trong quá trình xử lý TSBĐ, góp phần không 

nhỏ ñến việc giảm thiểu rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh cũng như 

ñảm bảo an toàn vốn vay. 
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3.2.7. Các giải pháp hổ trợ 

3.2.7.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của chi nhánh 

3.2.7.2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và giám sát khoản vay 

3.2.7.3. Xây dựng hệ thống thông tin cập nhật, chính xác 

3.2.7.4. Tổ chức thực hiện thường xuyên hoạt ñộng kiểm tra, kiểm 

toán nội bộ tại chi nhánh 

3.2.7.5. Triển khai chính sách marketing khách hàng 

3.3. Một số kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 

- Xây dựng môi trường pháp lý ñồng bộ, nhất quán, có sự ñịnh 

hướng lâu dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn ñịnh. 

- Chính phủ cần ñẩy nhanh tiến ñộ và ñơn giản các thủ tục cấp 

giấy chứng nhận QSD ñất và QSH TS và ñơn giản hoá quy trình ñăng 

ký giao dịch bảo ñảm và công chứng Nhà nước. 

- Chính phủ cần sửa ñổi, bổ sung luật ñất ñai, thành lập cơ quan 

quản lý thị trường BĐS, nâng cao chất lượng xét xử và thi hành án. 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 

- NHNN cần phải nhanh chóng bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp 

lý cho hoạt ñộng BĐTV. 

- NHNN cần phải chủ ñộng phối hợp với các Bộ ngành có liên 

quan ñể thực hiện có hiệu quả việc hướng dẫn thực hiện các thông tư 

liên tịch về hoạt ñộng BĐTV. 

- Nâng cao chất lượng thông tin của Trung tâm thông tin của 

NHNN.  

- Nâng cao vai trò quản lý ñiều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua 

các công cụ như lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,… 

- Nâng cao chất lượng hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh 

hoạt ñộng của các TCTD. 
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Luận văn ñược nghiên cứu trên cơ sở sử dụng tổng hợp các 

phương pháp phân tích diễn giải, thống kê mô tả, phương pháp tổng 

hợp, phương pháp so sánh, tư duy logic, phân tích hệ thống, …, kết 

hợp giữa lý luận với thực tiển ñể giải quyết các vấn ñề liên quan của 

luận văn. 

5. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của luận 

văn ñược trình bày gồm 3 chương 

Chương 1: Tổng quan về bảo ñảm tiền vay trong ngân hàng 

thương mại. 

Chương 2: Thực trạng bảo ñảm tiền vay tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Qu ận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng bảo ñảm tiền vay 

tại Chi nhánh NHNo&PTNT Qu ận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

 
 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM TI ỀN VAY TRONG NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.1. Tổng quan về bảo ñảm tiền vay 

1.1.1. Khái niệm về bảo ñảm tiền vay 

Theo hướng dẫn của Nghị ñịnh số 178/1999/NĐ-CP ngày 

29/12/1999 của Chính phủ về bảo ñảm tiền vay của các tổ chức tín 

dụng thì bảo ñảm tiền vay ñược ñịnh nghĩa như sau: “B ảo ñảm tiền vay 

là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi 

ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý ñể thu hồi ñược các khoản nợ ñã cho 

khách hàng vay”. 

1.1.2. Vai trò của bảo ñảm tiền vay 
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- Đối với hoạt ñộng cấp tín dụng của ngân hàng 

+ Bảo ñảm tiền vay ñược xác ñịnh như là nguồn thu nợ thứ hai 

của các ngân hàng.  

+ Bảo ñảm tiền vay cũng gắn liền với trách nhiệm vật chất của 

nguời ñi vay.  

+ Bảo ñảm tiền vay là một ñiều kiện ñể xét cấp tín dụng. 

+ Thực hiện BĐTV giúp cho ngân hàng có thể bảo toàn vốn vay, 

tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. 

Ngoài ra, bảo ñảm tiền vay còn có vai trò là giải pháp ñể khắc 

phục tình trạng thông tin bất ñối xứng ñó là “sự lựa chọn ñối nghịch” 

và “rủi ro ñạo ñức” trong hoạt ñộng cho vay. 

  - Đối với khách hàng 

Bảo ñảm tiền vay gắn trách nhiệm vật chất của người ñi vay với 

khoản vay, tạo cho họ ñộng lực ñể thực hiện ñúng cam kết trả nợ. Đồng 

thời cũng giúp cho khách hàng nâng cao uy tín với ngân hàng, góp 

phần xây dựng mối quan hệ lâu dài. 

- Đối với nền kinh tế 

Thực hiện BĐTV sẽ giúp mở rộng tín dụng của ngân hàng, ñáp 

ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, thúc ñẩy SXKD phát triển. BĐTV 

không chỉ góp phần lành mạnh nền kinh tế mà còn bảo ñảm phát triển 

hoạt ñộng kinh doanh của cả ngân hàng và khách hàng, ñem lại hiệu 

quả kinh tế- xã hội góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền 

kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện ñại hoá. 

1.1.3. Các nguyên tắc bảo ñảm tiền vay 
* Tổ chức tín dụng có quyền lựa chọn, quyết ñịnh việc cho vay 

ñảm bảo bằng TS, cho vay bảo ñảm không bằng TS.  

* Khách hàng vay ñược tổ chức tín dụng lựa chọn cho vay bảo 

ñảm không bằng TS. 
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- Trên cơ sở áp dụng các mô hình ño lường rủi ro tín dụng ñịnh 

lượng xác ñịnh tương quan giữa TSBĐ với mức rủi ro cho vay. 

+ Cần xác ñịnh sự tương quan tỷ lệ cho vay trên TSBĐ với mức 

rủi ro cho vay. Nếu tỷ lệ cho vay trên TSBĐ càng cao thì mức rủi ro 

càng cao và ngược lại. 

+ Thiết lập sự tương quan giữa tỷ lệ cho vay trên TSBĐ với phần 

bù rủi ro, tùy theo từng loại bảo ñảm TS mà ngân hàng thiết lập phần 

bù rủi ro (Phần bù rủi ro là sự thay thế cho TSBĐ, nghĩa là tương quan 

nghịch). 

3.2.4. Nâng cao năng lực thẩm ñịnh ñối với TS 

Thứ nhất là ñịnh giá giá trị TSBĐ ñể lường trước những rủi ro do 

sự biến ñộng giá trên thị trường. 

Thứ hai là xem xét, ñánh giá mức ñộ thanh khoản của TSBĐ. 

Thứ ba là phải thẩm ñịnh tính pháp lý của TSBĐ.  

3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý TSBĐ 

Nhiều trường hợp ngân hàng không thể nắm bắt ñược tình trạng 

của TS như: Độ hao mòn và giá trị thực tế của TS… ñiều ñó ñặt ra cho 

ngân hàng vấn ñề là phải ñưa ra biện pháp thích hợp ñể bảo ñảm chất 

lượng quản lý TSBĐ, tránh trường hợp khách hàng bán mất TSBĐ 

hoặc thay thế làm giảm giá trị của TS.  

3.2.6. Chi nhánh cần thành lập bộ phận chuyên trách về xử lý 

TSBĐ 

Việc phát mại TS còn rất nhiều khó khăn bất cập, một phần là do 

các quy ñịnh của pháp luật và việc theo dõi, quản lý TSBĐ chưa tốt, 

nhưng một phần cũng là do ngân hàng chưa có bộ phận chuyên trách 

về xử lý TSBĐ. Nhằm giúp cho ngân hàng ñẩy nhanh tốc ñộ và tăng 

giá trị thu hồi nợ quá hạn mà chi nhánh cần thành lập một bộ phận 

chuyên xử lý các khoản nợ có vấn ñề thông qua xử lý TSBĐ.  
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- Phân loại, lựa chọn dự án, phương án SXKD khả thi và có hiêu 

quả ñể cho vay bảo ñảm không bằng TS, thường xuyên giám sát sau 

khi cho vay, tạo quan hệ tốt với khách hàng, thực hiện phí bù rủi ro, 

chuyên môn hóa trong cho vay… 

- Đối với cho vay bảo ñảm không bằng TS nên ñưa thêm ñiều 

khoản hạn chế trong hợp ñồng như bổ sung TSBĐ khi rủi ro xảy ra, các 

ñiều kiện về cung cấp thông tin; những hạn chế về ñầu tư... ñể hạn chế 

rủi ro tín dụng, ràng buộc nghĩa vụ trả nợ của khách hàng. 

3.2.2 Đa dạng hóa danh mục TSBĐ và mở rộng các hình thức 

bảo ñảm tiền vay 

3.2.2.1. Đa dạng hoá danh mục TSBĐ 

Thực trạng danh mục TSBĐ của chi nhánh chủ yếu là nhà ở và 

QSD ñất ở (chiếm trên 90%), trong khi nhiều loại TS khác còn chưa 

ñược áp dụng làm TSBĐ cho khoản vay, chi nhánh cần nhanh chóng 

xây dựng danh mục các loại TSBĐ ña dạng và có tính thanh khoản cao.  

3.2.2.2. Mở rộng hình thức bảo ñảm bằng TS hình thành từ vốn 

vay và cho vay thông qua khai thác nợ, thanh toán quốc tế 

Hiện nay ngân hàng chỉ tập trung trong các hình thức BĐTV như 

cho vay có thế chấp, cầm cố, bảo lãnh hoặc tín chấp. Do ñó cần ña 

dạng hóa các hình thức bảo ñảm như mở rộng cho vay ñảm bảo bằng 

TS hình thành từ vốn vay, cho vay thông qua khai thác nợ… 

3.2.3. Giải pháp gắn TSBĐ với mức rủi ro cho vay 

- Trước hết là phải tiến hành phân loại khoản vay theo mức rủi ro, 

từ ñó tùy theo mức rủi ro mà ngân hàng ñề ra các yêu cầu về TSBĐ, 

ñối với những khoản vay có mức rủi ro cao, ngân hàng yêu cầu khách 

hàng bổ sung thêm TS, thay thế, áp dụng thêm biện pháp bảo ñảm tiền 

vay khác... và ngược lại.  
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* Tổ chức tín dụng có quyền xử lý TS ñảm bảo tiền vay theo quy 

ñịnh của pháp luật có liên quan ñể thu hồi nợ khi khách hàng vay hoặc 

bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng nghiệp vụ trả 

nợ ñã cam kết. 

* Sau khi xử lý TS ñảm bảo tiền vay, nếu khách hàng vay hoặc 

bên bảo lãnh vẫn chưa thực hiện ñúng nghĩa vụ trả nợ, thì khách hàng 

vay hoặc bên bảo lãnh có trách nhiệm tiếp tục thực hiện ñúng nghĩa vụ 

trả nợ ñã cam kết. 

1.1.4. Các hình thức bảo ñảm tiền vay 

Có 2 hình thức ñược sử dụng ñể bảo ñảm tiền vay:  

- Bảo ñảm tiền vay bằng TS là việc cho vay vốn của tổ chức tín 

dụng mà theo ñó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay ñược cam kết bảo 

ñảm thực hiện bằng TS cầm cố, thế chấp, TS hình thành từ vốn vay của 

khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng TS của bên thứ ba. 

- Bảo ñảm tiền vay không bằng TS là việc TCTD chủ ñộng cho 

khách hàng vay mà không có TS thuộc sở hữu của khách hàng ñể bảo 

ñảm khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

1.1.4.1. Bảo ñảm tiền vay bằng TS 

a. Các hình thức bảo ñảm tiền vay bằng TS 

(i). Thế chấp 

Theo Điều 342 của Bộ luật dân sự năm 2005 thì “Thế chấp TS là 

việc một bên (sau ñây gọi là bên thế chấp) dùng TS thuộc sở hữu của 

mình ñể bảo ñảm thực hiện nghĩa vụ dân sự ñối với bên kia (sau ñây 

gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao TS ñó cho bên nhận 

thế chấp”.  

(ii). Cầm cố 

Theo Điều 326 của Bộ luật dân sự năm 2005 thì “Cầm cố TS là 

việc một bên (sau ñây gọi là bên cầm cố) giao TS thuộc quyền sở hữu 
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của mình cho bên kia (sau ñây gọi là bên nhận cầm cố) ñể bảo ñảm 

thực hiện nghĩa vụ dân sự.”  

(iii). Bảo ñảm bằng TS của bên thứ ba 

Theo Điều 361 của Bộ luật dân sự năm 2005 thì “Bảo lãnh là việc 

người thứ ba (sau ñây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền 

(sau ñây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên 

có nghĩa vụ (sau ñây gọi là bên ñược bảo lãnh), nếu khi ñến thời hạn 

mà bên ñược bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng 

nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải 

thực hiện nghĩa vụ khi bên ñược bảo lãnh không có khả năng thực hiện 

nghĩa vụ của mình.” 

(iiii). B ảo ñảm bằng TS hình thành từ vốn vay 

Bảo ñảm tiền vay bằng TS hình thành từ vốn vay là việc khách 

hàng vay dùng TS hình thành từ vốn vay ñể ñảm bảo thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ cho chính khoản vay ñó ñối với Tổ chức tín dụng. 

b. Đặc trưng của TSBĐ 

Thứ nhất: Giá trị của TS BĐTV phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ 

ñược bảo ñảm. 

 Thứ hai: TSBĐ phải có sẵn thị trường tiêu thụ, dễ xác ñịnh giá trị 

của TS và thuận tiện cho việc trao ñổi mua bán. 

 Thứ ba: TSBĐ phải có ñủ cơ sở pháp lý ñể ngân hàng có quyền 

ưu tiên về xử lý TS.  

1.1.4.2. Bảo ñảm tiền vay không bằng TS 

Bảo ñảm tiền vay không bằng TS là việc cho vay của Ngân hàng 

chỉ dựa trên mức ñộ tín nhiệm của Ngân hàng ñối với khách hàng và 

những ñối tượng ñược Chính phủ chỉ ñịnh trong các văn bản ñã ban 

hành hoặc theo chính sách của Ngân hàng.  

1.1.5. Quy trình thực hiện các biện pháp bảo ñảm tiền vay 
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Về hoạt ñộng dịch vụ: Tập trung phát triển mạnh các dịch vụ, ña 

dạng hóa các dịch vụ ñáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, trong ñó có 

cả dịch vụ truyền thống và hiện ñại, dịch vụ ngân hàng kết hợp với dịch 

vụ phi ngân hàng.  

3.1.2. Định hướng trong hoạt ñộng kinh doanh của Chi nhánh 

NHNo&PTNT Quận Sơn Trà 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ mà NHNo&PTNT Việt Nam uỷ 

quyền cũng như các nhiệm vụ của CN.NHNo&PTNT TP Đà Nẵng. 

Tăng cường công tác tiếp thị và mở rộng thị phần ñặc biệt coi 

trọng các khách hàng truyền thống... 

Đa dạng hoá hình thức huy ñộng vốn về loại hình cũng như lãi 

suất, ñồng thời luôn ña dạng các loại hình sản phẩm dịch vụ cung cấp 

cho khách hàng, ñổi mới công nghệ, tổ chức tốt hoạt ñộng kiểm tra, 

KSNB, ñào tạo và ñào tạo lại cán bộ… 

3.1.3. Định hướng phát triển hoạt ñộng bảo ñảm tiền vay của 

CN NHNo&PTNT Quận Sơn Trà 

- Chi nhánh cần ña dạng hoá danh mục TSBĐ. 

- Chi nhánh phải luôn tập trung vào việc xử lý TSBĐ ñể thu hồi 

nợ quá hạn, nợ tồn ñọng và phải có biện pháp ñể giảm tỷ lệ nợ xấu 

xuống dưới mức 5% trên tổng nợ quá hạn. 

- Tổ chức thực hiện tốt hoạt ñộng quản trị rủi ro, ñánh giá lại các 

lĩnh vực ñầu tư cũng như ña dạng hoá danh mục ñầu tư, nâng cao tỷ 

trọng thu từ các hoạt ñộng dịch vụ…  

3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng BĐTV tại CN 

NHNo&PTNT Qu ận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

3.2.1. Tăng tỷ trọng cho vay bảo ñảm không bằng TS 

- Tăng cường thu thập thông tin ñể hạn chế tình trạng thông tin 

bất ñối xứng. 
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Theo quy ñịnh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam thì riêng ñối 

với các doanh nghiệp ñể ñược vay bảo ñảm không bằng TS thì ngoài 

các ñiều kiện bắt buộc phải ñược xếp loại A theo tiêu chí phân loại 

khánh hàng của Tổng giám ñốc NHNo&PTNT Việt Nam. 

 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TI ỀN 

VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QU ẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ 

NẴNG 

3.1. Định hướng hoạt ñộng của Chi nhánh NHNo&PTNT 

Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

3.1.1 Định hướng của ngân hàng No&PTNT Việt Nam và CN 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 

Định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam là tiếp tục tăng 

trưởng bền vững; lấy an toàn, chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu 

hàng ñầu trong hoạt ñộng; tiếp tục chuyển ñổi cơ cấu hoạt ñộng, ñổi 

mới cách thức quản lý, quản trị kinh doanh hướng tới các chuẩn mực 

và thông lệ quốc tế của NHTM hiện ñại… 

Định hướng của Chi nhánh NHNo&PTNT TPĐN như sau: 

Về hoạt ñộng nguồn vốn và kinh doanh vốn: Giữ vững và phát 

huy thế mạng các sản phẩm huy ñộng vốn truyền thống. Đồng thời, 

không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm bằng việc 

nghiên cứu xây dựng và triển khai các sản phẩm huy ñộng vốn mới phù 

hợp với từng ñối tượng khách hàng, chú trọng các sản phẩm phái sinh.  

Về hoạt ñộng tín dụng: Xây dựng quan hệ lâu dài, bềnh vững với  

khách hàng, ưu tiên hướng vào thị trường là khối khách hàng cá nhân, 

DNNVV, DN ngoài quốc doanh…  
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1.1.5.1 Quy trình thực hiện ñối với biện pháp BĐTV bằng TS 

a. Các bước cơ bản khi thực hiện biện pháp BĐTV bằng TS 

- Bước 1: Nhận và kiểm tra hồ sơ TSBĐ 

- Bước 2: Thẩm ñịnh TSBĐ 

- Bước 3: Xác ñịnh giá trị TSBĐ tiền vay 

- Bước 4: Lập hợp ñồng bảo ñảm 

- Bước 5: Bàn giao TSBĐ 

b. Xử lý TSBĐ khi khoản vay có vấn ñề 

- Xử lý TSBĐ theo thoả thuận 

+ Bên bảo ñảm tự bán; 

+ Ngân hàng nhận TSBĐ ñể thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ 

ñược bảo ñảm; 

+ Ngân hàng nhận các khoản tiền, TS mà bên thứ ba có nghĩa vụ 

phải trả hoặc giao cho bên bảo ñảm; 

- Xử lý TSBĐ trong trường hợp không thoả thuận 

+ Ngân hàng trực tiếp bán TSBĐ; 

+ Ngân hàng uỷ quyền bán TSBĐ cho tổ chức bán ñấu giá TS; 

+ Ngân hàng uỷ quyền hoặc chuyển giao việc xử lý TSBĐ cho 

Công ty quản lý nợ và khai thác TS… 

- Định giá lại TSBĐ khi xử lý 

* Ngân hàng và bên bảo ñảm thoả thuận về giá xử lý TSBĐ tại 

thời ñiểm xử lý và lập biên bản thoả thuận việc ñịnh giá lại TS. 

* Trường hợp các bên không thoả thuận ñược về giá xử lý TSBĐ 

thì việc ñịnh giá ñược tiến hành như sau: 

Trước khi quyết ñịnh giá xử lý TSBĐ, ngân hàng thuê tổ chức tư 

vấn, tổ chức chuyên môn xác ñịnh giá hoặc tham khảo giá ñã ñược tổ 

chức tư vấn, tổ chức chuyên môn xác ñịnh, giá thực tế tại ñịa phương 
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vào thời ñiểm xử lý, giá quy ñịnh của nhà nước (nếu có) và các yếu tố 

khác về giá. 

c. Thanh toán thu nợ từ việc xử lý TSBĐ 

* Ti ền thu ñược từ xử lý TSBĐ ñược thanh toán theo thứ tự sau: 

Các chi phí cần thiết ñể xử lý TSBĐ: Chi phí bảo quản, quản lý, 

ñịnh giá, quảng cáo bán TS, bán TS, tiền hoa hồng, chi phí, lệ phí bán 

ñấu giá và các chi phí cần thiết, hợp lý khác liên quan ñến xử lý TSBĐ.   

Thuế và các khoản phí nộp Ngân sách Nhà nước (nếu có). 

Nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn tính ñến ngày bên bảo ñảm hoặc bên 

giữ TS giao TS cho tổ chức tín dụng xử lý, phí (nếu có). 

1.1.5.2 Quy trình thực hiện ñối với biện pháp BĐTV không bằng 

TS 

a. Các bước cơ bản khi thực hiện biện pháp BĐTV không bằng TS 

- Trước hết thẩm ñịnh tư cánh pháp nhân, năng lực pháp luật, 

năng lực hành vi dân sự của khách hàng. 

- Thẩm ñịnh khả năng tài chính của khách hàng. 

- Thẩm ñịnh dự án, phương án sản xuất KD, phương án phục vụ 

ñời sống có khả thi và hiệu quả hay không ñể xem xét cho vay. 

- Tìm hiểu lịch sử tín dụng của khách hàng thông qua CIC. 

- Cuối cùng là yêu cầu khách hàng cam kết bổ sung TSBĐ nếu 

không thực hiện trả nợ ñầy ñủ và ñúng hạn. 

b. Các biện pháp xử lý khi khoản vay có vấn ñề 

- Đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thì yêu cầu bổ 

sung TSBĐ và thực hiện xử lý TSBĐ như quy trình thực hiện biện 

pháp BĐTV bằng TS hoặc khởi kiện ra tòa ñể xử lý thu hồi vốn. 

- Đối với cho vay tín chấp thì làm việc với cơ quan chủ quản, thủ 
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Việc quản lý và phối hợp hổ trợ của cơ quan quản lý phương tiện 

tàu cá chưa ñược tốt nên nhiều phương tiện ñã thế chấp vay ngân hàng 

không mua bảo hiểm vẫn ñi ñánh bắt xa bờ, ngân hàng ñã từng có công 

văn yêu cầu hổ trợ nhưng không ñược cơ quan này giúp ñỡ dẫn ñến có 

trường hợp rủi ro xảy ra ngân hàng không thu ñược vốn. 

- Những khó khăn, vướng mắc khi xử lý TSBĐ 

Việc xử lý TSTC phải theo trình tự từ việc ngân hàng tiến hành 

khởi kiện tại Tòa án, sau khi bản án có hiệu lực mới tiến hành chuyển 

qua cơ quan Thi hành án nên thời gian rất lâu, trong khi những món mà 

ngân hàng khởi kiện thường là ñã quá hạn nên dẫn ñến chi phí phát 

sinh cao.  

2.3.3.2 Đối với cho vay bảo ñảm không bằng TS 

- Đối với cho vay theo quyết ñịnh 67/1999/QĐ-TTG 

+ Một số khách hàng không trung thực trong việc nộp giấy xác 

nhận nguồn gốc ñất cho ngân hàng (vì có nhiều bản gốc) nên việc quản 

lý TS ñối với những khách hàng này còn nhiều khó khăn. 

+ Một số trường hợp khác, hộ vay tự ý cắt bán ñất ñã cam kết thế 

chấp ngân hàng theo hình thức mua bán trao tay sau ñó qua công chứng 

mà không thông qua chính quyền ñịa phương.  

- Đối với cho vay tiêu dùng 

+ Đối với ngân hàng trong cho vay tiêu dùng là món vay nhỏ lẻ, 

mất thời gian, tốn kém chi phí trong việc thẩm ñịnh xét duyệt cho vay, 

kiểm tra sử dụng vốn và thu hồi nợ; rủi ro cũng xảy ra do người vay bị 

bệnh tật, tai nạn, thất nghiệp, chết...  

+ Khó khăn của người vay là về thời gian ñi vay, khó khăn do 

nhiều thủ trưởng ñơn vị do sợ liên quan trách nhiệm nên không ký xác 

nhận cho người vay. 

- Đối với cho vay doanh nghiệp 
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- Khả năng quản lý, ñiều hành cũng như trình ñộ của một số cán 

bộ tại chi nhánh còn nhiều hạn chế, năng lực thẩm ñịnh chưa cao. 

- Chính sách cho vay chưa hợp lý, cơ cấu dư nợ chưa cân ñối.  

- Tỷ lệ cho vay bảo ñảm không bằng TS chiếm quá thấp và ngày 

càng giảm dần nhưng chi nhánh vẫn chưa có ñịnh hướng ñể phát triển 

cho vay theo hình thức này. 

- Ngân hàng còn thiếu thông tin chính xác về khách hàng và chưa 

thành lập ñược bộ phận chuyên trách việc xử lý và phát mại TSBĐ. 

2.3.3. Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy trình 

BĐTV tại chi nhánh 

2.3.3.1 Đối với cho vay bảo ñảm bằng TS 

- Một số khó khăn, vướng mắc khi ñịnh giá TS ñảm bảo 

+ Sự chênh lệch lớn về khung giá ñất do UBND TP Đà Nẵng quy 

ñịnh so với giá thực tế trên thị trường.  

+ Tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất còn chậm và 

thị trường BĐS không ổn ñịnh.  

-  Về mức cho vay so với giá trị TSBĐ 

Theo quy ñịnh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam thì tỷ lệ  này 

còn thấp, ñối với bất ñộng sản tối ña là 75%, còn ñối với máy móc thiết 

bị và các loại phương tiện vận tải thì mức tối ña là 50%. 

-  Về thủ tục pháp lý 

+  Thủ tục công chứng hợp ñồng cầm cố, thế chấp và bảo lãnh 

vay vốn bằng TS cầm cố thế chấp 

Công chứng chỉ có giá trị chứng nhận chữ ký của người công 

chứng trước mặt công chứng viên, không xem xét TS thực tế trước khi 

công chứng, ñiều này là kẽ hở cho một số kẻ gian lợi dụng. 

+ Thủ tục ñăng ký giao dịch  bảo ñảm 
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trưởng ñơn vị ñể có biện pháp phối hợp thu hồi nợ như trừ lương và 

các khoản thu nhập khác của khách hàng… trường hợp không thu ñược 

nợ vẫn có thể khởi kiện ra tòa ñể xử lý thu hồi vốn. 

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến bảo ñảm tiền vay 

1.2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài 

1.2.1.1. Nhóm các nhân tố vĩ mô 

* Môi trường pháp lý 

Các quy ñịnh của pháp luật, ñường lối, chính sách chủ trương của 

Đảng và Nhà Nước ảnh hưởng không nhỏ ñến các quyết ñịnh của ngân 

hàng như sử dụng biện pháp bảo ñảm nào, những TS nào ñược dùng 

làm TSBĐ...  

* Môi trường kinh tế- chính trị 

Khi nền kinh tế có bất kỳ biến ñộng nào thì hoạt ñộng ngân hàng 

cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất là hoạt ñộng BĐTV vì sự biến ñộng của 

nền kinh tế liên quan chặt chẽ với các TS của các tổ chức và cá nhân 

trong nền kinh tế. 

1.2.1.2. Nhóm các nhân tố vi mô 

* Các nhân tố thuộc về khách hàng 

- Đạo ñức của khách hàng  

Khi xin cấp tín dụng thì khách hàng thường có xu hướng che giấu 

những thông tin không tốt của mình ñể ñược ngân hàng cấp tín dụng.  

- Năng lực của khách hàng 

Năng lực của khách hàng xét cả về phương diện tài chính lẫn 

quản lý.  

* Mức ñộ an toàn của các TSBĐ 

Các TS có mức ñộ an toàn cao sẽ dễ ñược ngân hàng chấp nhận 

hơn ñể bảo ñảm cho khoản vay.  

* Thị trường của các TSBĐ 
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TS nào càng dễ tiêu thụ thì ngân hàng càng có khả năng thu hồi 

vốn cao ñể bù ñắp cho khoản vay.  

1.2.2. Nhóm nhân tố bên trong 

- Chất lượng hoạt ñộng thẩm ñịnh TSBĐ 

Thẩm ñịnh là hoạt ñộng quan trọng nhất, quyết ñịnh giá trị TSBĐ 

mà ngân hàng chấp nhận là bao nhiêu ñể tạo căn cứ cho việc xác ñịnh 

giá trị khoản vay.  

- Năng lực, trình ñộ và ñạo ñức của cán bộ ngân hàng 

Cán bộ ngân hàng có chuyên môn, am hiểu luật pháp và có kinh 

nghiệm ñể nắm bắt và xử lý thông tin thì sẽ ñịnh giá chính xác hơn và 

ñưa ra những quyết ñịnh chính xác hơn.  

- Thông tin 

Những thông tin này bao gồm cả thông tin về khách hàng và về 

TSBĐ.  

- Chất lượng xử lý TSBĐ 

Việc xử lý TS nhanh chóng cũng sẽ góp phần giúp ngân hàng thu 

hồi vốn và bảo ñảm an toàn tín dụng.  

- Chiến lược, ñịnh hướng kinh doanh trong từng thời kỳ 

Tuỳ từng thời kỳ mà ngân hàng áp dụng chính sách tín dụng 

thông thoáng hay hạn chế. 

1.3. Các tiêu chí ñánh giá chất lượng bảo ñảm tiền vay 

1.3.1. Quan ñiểm về chất lượng bảo ñảm tiền vay 

Chất lượng BĐTV thể hiện ở hai mặt tương ứng với hai chức 

năng của bảo ñảm tiền vay: 

- Chức năng hạn chế hậu quả của tình trạng thông tin bất ñối xứng 

trong hoạt ñộng cấp tín dụng của ngân hàng: ñó là sự lựa chọn ñối 

nghịch và rủi ro ñạo ñức. 

- Chức năng bảo ñảm nguồn thu nợ thứ hai.  
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biện pháp bảo ñảm tiền vay tại chi nhánh trong nhưng năm qua xét về 

chỉ tiêu thu nợ gốc và lãi thì vẫn ñạt ñược những kết quả khả quan.  

Tuy nhiên thì trong quá trình hoạt ñộng chi nhánh cũng còn rất 

nhiều hạn chế nhất ñịnh trong hoạt dộng nghiệp vụ cũng như công tác 

BĐTV cần ñược nhìn nhận và khắc phục ñể nâng cao chất lượng của 

hoạt ñộng BĐTV góp phần tăng chất lượng tín dụng và bảo ñảm an 

toàn vốn tín dụng cho chi nhánh. 

2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ñối với hoạt ñộng BĐTV 

tại chi nhánh 

Năm 2007 tỷ lệ nợ xấu là 7,57% ñến năm 2008 là 10% và năm 

2009 lên ñến 18,47% trên tổng dư nợ. Xét cả về số tuyết ñối thì nợ xấu 

của chi nhánh ñã tăng rất ñáng kể. 

Mặc dù nợ xấu tăng do những nguyên nhân khách quan như: Sự 

cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng về lãi suất, sự chuyển dịch cơ 

cấu cho vay, ñánh giá phân loại nợ… Nhưng cũng phải thừa nhận rằng 

một trong những nguyên nhân là do chính chi nhánh chưa thực hiện tốt 

công tác BĐTV.  

* Nguyên nhân khách quan 

- Mặc dù Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các ban ngành hữu 

quan chưa tạo ra ñược hành lang pháp lý hoàn thiện.  

- Trên thực tế thì nhiều loại TS vẫn chưa ñược cấp giấy tờ sở hữu 

ñầy ñủ, nhiều loại như máy móc thiết bị lại không có giấy tờ sở hữu, thị 

trường BĐS vẫn còn rất nhiều vướng mắc, thiếu sự quản lý vĩ mô, 

quyền ưu tiên trong xử lý TS của các TCTD vẫn chưa ñược ñề cao 

ñúng mức. Nhất là tính cạnh tranh trong hoạt ñộng của các ngân hàng 

ngày càng gay gắt nên nhiều ngân hàng ñã có xu hướng giảm bớt các 

ñiều kiện cấp tín dụng.  

* Nguyên nhân chủ quan 
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91% và năm 2009 tăng lên 15,2 tỷ chiếm ñến 95% trên tổng dư nợ theo 

hình thức bảo ñảm bằng thế chấp.  

 (ii). Cầm cố 

Năm 2007 cho vay cầm cố giấy tờ có giá ñạt 5 tỷ ñồng, ñến năm 

2008 tăng lên 9 tỷ ñồng và năm 2009 giảm xuống còn 7 tỷ ñồng.  

(iii). Bảo lãnh bằng TS của bên thứ ba 

Đây là hình thức cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất trong các hình 

thức BĐTV tại Chi nhánh. Năm 2007 ñạt 21 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 

31,8% , năm 2008 ñạt  34 tỷ ñồng chiếm 42,5% và ñến năm 2009 tăng 

lên 51 tỷ ñồng chiếm tới 55,4% trên tổng các hình thức BĐTV tại chi 

nhánh.  

(iiii). Bảo ñảm bằng TS hình thành từ vốn vay 

Năm 2007 cho vay theo hình thức này chỉ ñạt 2 tỷ ñồng chiếm tỷ 

lệ 3% trên tổng dư nợ, ñến năm 2009 tăng lên 4 tỷ ñồng chiếm 5% trên 

tổng dư nợ và ñến năm 2009 giảm xuống còn 3 tỷ ñồng chiếm 3,3% 

trên tổng dư nợ tại chi nhánh.  

 (iiiii). B ảo ñảm không bằng TS 

Hình thức này chiếm tỷ trọng chưa cao trong các hình thức 

BĐTV và ñang có chiều hướng giảm dần qua các năm, năm 2007 ñạt 

25 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 37,9% trên tổng dư nợ, năm 2008 còn 18 tỷ 

ñồng và ñến năm 2009 dư nợ cho vay bảo ñảm không bằng TS giảm 

mạnh xuống còn 15 tỷ ñồng chỉ còn chiếm tỷ trọng là 16,3% trên tổng 

dư nợ của tất cả các hình thức cho vay. 

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược ñối với hoạt ñộng BĐTV tại chi 

nhánh 

Mặc dù chi nhánh chưa ña dạng danh mục TS ñảm bảo cũng như 

chưa mở rộng các hình thức bảo ñảm nhưng thực tế việc áp dụng các 
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Cả hai chức năng này ñều nhằm tới mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro 

tín dụng. Do ñó, xét ñến cùng, chất lượng BĐTV sẽ ñược phản ảnh qua 

khả năng kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng.  

1.3.2. Các tiêu chí ñánh giá  

Từ phân tích nói trên, chất lượng BĐTV sẽ ñược phản ảnh qua 

hai nhóm tiêu chí:  

1.3.2.1. Các chỉ tiêu ñánh giá khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Tỷ lệ Nợ quá hạn, Tỷ lệ nợ xấu ñối với cho vay có bảo ñảm nói 

chung       

(Tỷ lệ nợ quá hạn ñược tính bằng tỷ lệ giữa nợ quá hạn/tổng dư 

nợ; tương tự, tỷ lệ nợ xấu ñược tính bằng tỷ lệ giữa nợ xấu so với tổng 

dư nợ) 

- Tỷ lệ Nợ quá hạn, Tỷ lệ nợ xấu ñối với từng hình thức bảo ñảm 

tiền vay 

Ngoài 2 chỉ tiêu cơ bản trên, một số chỉ tiêu khác cũng ñược dùng 

ñể ñánh giá khả năng kiểm soát rủi ro như: 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng/Tổng dư nợ 

- Tỷ lệ các khoản nợ xuất ngoại bảng/Tổng dư nợ 

1.3.2.2. Các chỉ tiêu ñánh giá năng lực tài trợ rủi ro tín dụng  

- Tỷ lệ thu hồi từ TS bảo ñảm/ tổng những khoản nợ ñã xử lý. 

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng hợp chất lượng của quy trình bảo ñảm 

tiền vay bằng TS từ thẩm ñịnh TSBĐ ñến khâu xử lý TSBĐ.  

- Tỷ lệ xóa nợ ròng là tỷ lệ giữa những khoản nợ xuất ngoại bảng 

sau khi trừ ñi những khoản thu hồi/ tổng dư nợ. 

 Chỉ tiêu này là chỉ tiêu bổ sung cho chỉ tiêu thứ nhất nhằm ñánh 

giá kết quả tài trợ rủi ro tín dụng từ xử lý TSBĐ. 

Nhóm chỉ tiêu ñánh giá năng lực tài trợ rủi ro tín dụng chỉ áp 

dụng ñối với các hình thức bảo ñảm tiền vay bằng TS. Chất lượng bảo 
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ñảm tiền vay không bằng TS chỉ ñược ñánh giá qua nhóm chỉ tiêu ñề 

cập ở tiểu mục 1.3.2.1. 

 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TI ỀN VAY TẠI CHI NHÁNH 

NHNo&PTNT QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 

2.1. Khái quát về Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh 

2.1.3.1. Huy ñộng vốn 

2.1.3.2. Tín dụng 

2.1.3.3. Các hoạt ñộng dịch vụ khác 

2.1.4. Khái quát kết quả hoạt ñộng của chi nhánh từ năm 2007- 

2009 

2.1.4.1. Hoạt ñộng huy ñộng vốn 

Trong thời gian qua tình hình huy ñộng vốn của chi nhánh ñều 

tăng dần qua các năm. Tổng nguồn vốn ñến cuối năm 2009 ñạt 302 tỷ 

ñồng, tăng 5 tỷ ñồng so với 2008 tương ñương 101,63%, nguyên nhân 

tăng thấp do ngồn vốn Kho bạc giảm 26 tỷ ñồng so với năm 2008. 

Tổng nguồn vốn huy ñộng giảm 73 tỷ ñồng so với năm 2007, nguyên 

nhân do nguồn vốn Kho bạc Nhà Nước giảm 148 tỷ ñồng so với năm 

2007. 

2.1.4.2. Hoạt ñộng tín dụng 

Trong suốt quá trình hoạt ñộng Chi nhánh NHNo&PTNT Quận 

Sơn Trà luôn nỗ lực ñể bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả. 
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Dư nợ của chi nhánh liên tục tăng qua các năm: Năm 2007 ñạt 66 

tỷ ñồng, năm 2008 ñạt 80 tỷ ñồng và ñến cuối năm 2009 dư nợ ñạt 92 

tỷ ñồng. 

2.1.4.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

Kết quả hoạt ñộng kinh doanh nhìn chung là khả quan, năm 2007 

quỹ thu nhập ñạt 7,9 tỷ ñồng, năm 2008 ñạt 8,5 tỷ ñồng tăng 0,6 tỷ 

ñồng so với năm 2007. Đến năm 2009 quỹ thu nhập vẫn tiếp tục tăng 

và ñạt 9,4 tỷ ñồng, tăng 0,9 tỷ ñồng so với năm 2008.  

2.2. Thực trạng bảo ñảm tiền vay tại chi nhánh 

2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng BĐTV tại chi nhánh 

2.2.2. Phân tích tình hình bảo ñảm tiền vay tại chi nhánh 

2.2.2.1. Tình hình chung 

Trong tổng dư nợ thì dư nợ cho vay có bảo ñảm bằng TS là chủ 

yếu và tăng dần qua các năm. Năm 2007 dư nợ bảo ñảm bằng TS ñạt 

41 tỷ ñồng chiếm 62%, năm 2008 ñạt 62 tỷ ñồng chiếm 77% và ñến 

năm 2009 dư nợ bảo ñảm bằng TS ñạt 77 tỷ ñồng tăng lên ñến 84% 

trên tổng dư nợ. Trong khi ñó dư nợ cho vay bảo ñảm không bằng TS 

ngày càng chiếm tỷ lệ thấp và liên tục giảm dần, nhất là năm 2009 tỷ 

trọng cho vay bảo ñảm không bằng TS chỉ còn chiếm 16% trên tổng dư 

nợ. 

2.2.2.2 Phân tích tình hình cho vay theo các hình thức bảo ñảm 

tại chi nhánh 

 (i). Thế chấp 

Theo Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh thì 

năm 2007 cho vay thế chấp ñạt 13 tỷ ñồng, năm 2008 tăng lên 15 tỷ 

ñồng và năm 2009 là 16 tỷ ñồng. Trong ñó, thế chấp bằng nhà ở và 

quyền sử dụng ñất ở chiếm tỷ trọng cao nhất và ñều tăng dần qua các 

năm, năm 2007 là 11,57 tỷ chiếm 89%, năm 2008 là 13,65 tỷ chiếm 


