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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, 

hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng 

ngày càng mở rộng. Sự giao lưu buôn bán hàng hoá giữa các quốc 

gia khác nhau với khối lượng ngày một lớn đã đòi hỏi quá trình thị 

trường hàng hoá xuất nhập khẩu phải nhanh chóng thuận tiện cho các 

bên. Góp phần vào sự phát triển đó là sự đóng góp không nhỏ của 

ngành ngân hàng. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò 

cầu nối quan trọng trong thanh toán xuất nhập khẩu, trong việc thu 

hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng 

cao cho các đối tác nước ngoài góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại.  

Trong năm qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới và 

nâng cao các nghiệp vụ thanh toán của mình để phục vụ tốt cho 

khách hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu 

của khách hàng. Cùng với chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng mở 

rộng, thông thoáng của Chính phủ, hoạt động xuất nhập khẩu ngày 

càng phát triển. Do đó, các hình thức thanh toán quốc tế ngày càng 

được phát triển và hoàn thiện. Tuy vậy hoạt động kinh doanh của 

Ngân hàng luôn tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt là nhiều rủi ro tín 

dụng trong thanh toán quốc tế. Hoạt động thanh toán quốc tế có ảnh 

hưởng trực tiếp đến uy tín, sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế dành cho 

các ngân hàng, các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù đã nhận thức 

được tầm quan trọng của hoạt động ngân hàng trong quá trình hội 

nhập và phát triển kinh tế nhưng hiện nay hầu hết các ngân hàng Việt 

Nam còn lúng túng trong quá trình xử lý rủi ro trong quá trình hoạt 
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động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động thanh toán quốc tế. 

Vậy làm thế nào để phòng ngừa và quản trị rủi ro, giảm thiểu 

tối đa những thiệt hại, rủi ro tín dụng từ các tranh chấp trong vấn đề 

này tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – 

Chi nhánh Đà Nẵng là một yêu cầu cấp bách? 

Xuất phát từ lý do nói trên, tôi đã chọn đề tài “Quản trị rủi ro 

tín dụng trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” với mong 

muốn đề tài này có thể đóng góp vào việc quản trị rủi ro tín dụng trong 

nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại đơn vị mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng 

trong thanh toán quốc tế. 

- Trên cơ sở nghiên cứu và lý luận, đề xuất các giải pháp nhằm 

tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CN Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến quản trị rủi 

ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  

Phạm vi nghiên cứu: 

Về không gian: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng . 

Về thời gian: Từ năm 2012-2014. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp 

thông tin, số liệu, so sánh kết hợp lý luận khoa học với thực tiễn về 

quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế, để đề xuất giải pháp 
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cho việc hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán 

quốc tế đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Luận văn có ý nghĩa hỗ trợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng trong việc nhìn 

nhận, đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc 

tế trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của 

Ngân hàng. 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân 

hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán 

quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – 

Chi nhánh Đà Nẵng.  

Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong 

thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.  

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Sách, giáo trình: 

+ Các tác giả Ngô Quang Huân – Võ Thị Quý – Nguyễn 

Quang Thu – Trần Quang Trung (2012), Quản trị rủi ro, NXB Giáo 

Dục. 

Giáo trình đã cung cấp cho nền tảng hệ thống cơ sở lý luận về 

rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương 
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mại, cung cấp những nền tảng lý thuyết chung nhất cho việc nghiên 

cứu. 

+ Trầm Thị Xuân Hương ( 2006), Thanh toán quốc tế. NXB 

Thống Kê, TP. Hồ Chí Minh. 

Giáo trình cung cấp, trình bày cơ sở lý luận và những lập luận 

về thanh toán quốc tế, với những định nghĩa, khái niệm về thanh toán 

quốc tế của các tác giả khác nhau. Nội dung chính làm rõ nội dung 

cơ bản trong thanh toán quốc tế  và đặc điểm của thanh toán quốc tế. 

 + PGS.TS Lê Văn Tề – ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (2009) 

Thanh toán & Tín dụng xuất nhập khẩu, NXB Tài chính. 

Giáo trình cung cấp, trình bày cơ sở lý luận và những lập luận 

về thanh toán quốc tế, tín dụng xuất nhập khẩu, với những định 

nghĩa, khái niệm tổng quát, rất cần thiết để  giúp có cái nhìn bao quát 

hơn cho đề tài. 

+ Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro 

trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê. 

Giáo trình có cái nhìn chung về rủi ro trong kinh doanh ngân 

hàng nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng. cung cấp những nền tảng 

lý thuyết chung nhất cho việc nghiên cứu. 

+ PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2007), Cẩm nang thanh toán 

quốc tế bằng L/C, NXB Thống Kê. 

 Giáo trình cung cấp, trình bày cơ sở lý luận và những lập luận 

về thanh toán quốc tế, đi sâu vào phương thức thanh toán bằng L/C, 

vốn là phương thức được sử dụng nhiều trong hoạt động thanh toán 

quốc tế.  

+ GS.TS Lê Văn Tư và Lê Tùng Vân (2002), Tín dụng tài trợ 

xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, NXB 

Thống Kê. 
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Giáo trình cung cấp, trình bày cơ sở lý luận và những lập luận 

về tín dụng xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế ,với những định 

nghĩa, khái niệm, phân loại rủi ro trong tín dụng trong thanh toán 

quốc tế, rất cần thiết để  giúp có cái nhìn sâu hơn, cụ thể hơn về vấn 

đề đang nghiên cứu. 

- Đề tài, luận văn tốt nghiệp: 

+ Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi” của tác giả Nguyễn hiệp 

thuộc Đại học Đà Nẵng. Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hóa được các 

vấn đề cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương 

mại. Đồng thời đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro 

tín dụng, nêu lên những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian 

đến. 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  qua 

các năm. Qua báo cáo về tài chính, tác giả sử dụng các thông số cơ 

bản để phân tích tình hình cấp tín dụng, nợ xấu, thanh toán quốc tế  

giúp làm rõ hơn thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán 

quốc tế của Ngân hàng. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG  

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1.  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  

1.1.1. Ngân hàng thương mại 

a. Khái niệm Ngân hàng thương mại 

Luật các tổ chức tín dụng: NHTM là tổ chức tín dụng được 

thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh 

khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật Các 

tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật. (Nghị định số 

59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM) 

b. Hoạt động của Ngân hàng thương mại 

Là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội 

dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín 

dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán. 

c.Hoạt động tín dụng 

Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để khách 

hàng sử dụng một tài sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) với 

nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu (tái 

chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ 

khác. 

1.1.2. Rủi ro tín dụng 

“RRTD 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.” 
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1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại là quá trình 

xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh 

doanh nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển 

bền vững. Đồng thời, phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, 

hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt động cho vay, từ 

đó tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động kinh doanh cả ngắn hạn và dài hạn của NHTM. 

1.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng 

Nhận diện rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có 

hệ thống rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Những dấu hiệu cảnh báo sẽ giúp ngân hàng có thể nhận biết và có 

giải pháp xủ lý sớm các vấn đề một cách hiệu quả. 

1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng 

a.  Xác định giới hạn RRTD 

Các NHTM sử dụng các chỉ tiêu để quản lý chất lượng hoạt 

động tín dụng như: 

* Tỷ lệ nợ xấu: 

Tỷ lệ nợ xấu = (Tổng dư nợ xấu / Tổng như nợ)x100% 

* Khả năng bù đắp rủi ro: 

Khả năng bù đắp rủi ro = (VCSH+Dự phòng rủi ro)/ Tổng dư 

nợ xấu 

* Phân loại nợ: Chia làm 5 nhóm: Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu 

chuẩn), nhóm 2 (Nợ cần chú ý), nhóm 3 ( Nợ dưới tiêu chuẩn), nợ 

nhóm 4 (Nợ nghi ngờ), nhóm 5 ( Nợ có khả năng mất vốn). 
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b.  Các phương pháp đánh giá mức độ RRTD 

Các mô hình thường được NHTM sử dụng để lượng hóa rủi ro 

tín dụng: 

*  Mô hình định tính   

*  Mô hình điểm số Z của E.I.Altman  

*  Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s  

1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng 

Kiểm soát rủi ro tín dụng là trọng tâm của hoạt động quản trị 

rủi ro tín dụng.  

a.  Né tránh rủi ro  

b.  Ngăn ngừa rủi ro 

c. Giảm thiểu tổn thất 

d.  Đa dạng hóa sản phẩm   

1.2.4.  Tài trợ rủi ro tín dụng 

a. Trích lập dự phòng 

b. Thanh lý tài sản 

c. Chuyển giao rủi ro 

1.3.  ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 

DỤNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 

1.3.1.  Khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế 

a.  Khái niệm thanh toán quốc tế 

Theo Trầm Thị Xuân Hương (2006), thanh toán quốc tế là quá 

trình thực hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống 

ngân hàng trên thế giới nhằm phục vụ cho các mối quan hệ trao đổi 

quốc tế phát sinh giữa các nước với nhau. 

b.  Đặc điểm của thanh toán quốc tế 

Thanh toán quốc tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu, phục vụ các 

giao dịch thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế thông qua mạng lưới 
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ngân hàng thế giới, tiền tệ trong thanh toán quốc tế thường không 

phải là tiền mặt mà nó tồn tại dưới hình thức các phương tiện thanh 

toán như thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, hối phiếu, kỳ phiếu và 

séc ghi bằng ngoại tệ. 

c. Vai trò của thanh toán quốc tế 

Đối với nền kinh tế: Thanh toán quốc tế góp phần mở rộng và 

thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường vị thế kinh tế của mỗi 

quốc gia trên thị trường quốc tế. 

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh XNK: Thanh toán quốc 

tế phục vụ nhu cầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ XNK của 

doanh nghiệp. 

Đối với các ngân hàng thương mại: Thanh toán quốc tế tạo doanh 

thu dịch vụ, thúc đẩy các hoạt động khác của ngân hàng phát triển. 

1.3.2.  Các loại hình tín dụng trong thanh toán quốc tế 

a.  Cho vay trong khuôn khổ thanh toán bằng L/C 

b.  Cho vay trong khuôn khổ phương thức nhờ thu kèm 

chứng từ 

c. Cho vay trên cơ sở hối phiếu 

d.  Một số hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu khác 

1.3.3.  Rủi ro trong tín dụng thanh toán quốc tế của ngân 

hàng thương mại 

Rủi ro trong tín dụng trong TTQT cũng giống như của tín 

dụng ngân hàng nói chung nó luôn là một yếu tố bất lợi, tiềm ẩn có 

thể xảy ra bất cứ lúc nào, với hậu quả không thể lường trước được. 

Vì vậy, đòi hỏi các ngân hàng phải tìm ra biện pháp phòng ngừa, hạn 

chế tối đa rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra.  
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1.3.4. Yêu cầu QTRR tín dụng trong thanh toán quốc tế 

a. Về công tác nhận diện rủi ro 

Để nhận diện rủi ro cần xem xét, đánh giá, nghiên cứu các 

ngành hàng, rà soát phân tích  các báo cáo thông tin tài chính, xu 

hướng biến động tỷ giá, các giao dịch thanh toán quốc tế, các yếu tố 

thị trường và quy trình tín dụng nhằm thống kê các dạng rủi ro tín 

dụng đã xảy ra (Dữ liệu quá khứ). Sau đó tiến hành phân thành từng 

nhóm riêng biệt theo dấu hiệu rủi ro của từng loại.  

b. Về công tác đo lường rủi ro 

Ngân hàng thu thập các thông tin có liên quan đến chất lượng 

doanh nghiệp thực hiện thanh toán quốc tế và đánh giá xác suất phát 

sinh rủi ro tín dụng, trên cơ sở đó xác định hạn mức cấp tín dụng 

hoặc từ chối cấp tín dụng.  

c. Về công tác kiểm soát rủi ro 

Các biện pháp để kiểm soát rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc 

tế như sau: 

* Né tránh rủi ro: 

Thành lập một bộ phận chuyên trách để thu thập thông tin thị 

trường, tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước. Đồng thời, 

làm công tác dự báo ngành hàng, đánh giá xu hướng thị trường, lạm 

phát, tỷ giá…  

* Ngăn ngừa tổn thất: 

Xây dựng và kiểm soát hệ thống các quy định, quy trình, chính 

sách tín dụng chặt chẽ, thường xuyên cập nhật phù hợp với tình hình kinh 

doanh trong nước và quốc tế theo từng thời kỳ, nâng cao chất lượng của 

công tác thẩm định trước khi cấp tín dụng trong thanh toán quốc tế.  

*Giảm thiểu tổn thất: 

Quản lý giám sát, thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất khách 

hàng để thường xuyên đánh giá về tình hình kinh doanh, tình hình 
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giao thương quốc tế, khả năng tài chính, hiện trạng tài sản bảo đảm 

để kiểm soát khả năng trả nợ của khách hàng, thường xuyên theo dõi 

và thu thập thông tin về thị trường, những biến động về tình hình 

kinh tế - chính trị, các chính sách về thanh toán quốc tế.   

d. Về công tác tài trợ rủi ro 

Thực hiện phân loại nợ thành 5 nhóm và trích lập quỹ dự 

phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. 

Áp dụng các nghiệp vụ bảo đảm tỷ giá như mua bán ngoại tệ 

kỳ hạn, quyền chọn mua, quyền chọn bán ngoại tệ (Options) để nhằm 

đảm bảo nguồn thu của doanh nghiệp không bị tác động bởi những 

biến động về tỷ giá. 

Tài trợ rủi ro bằng các sản phẩm bảo hiểm: Bảo hiểm tín dụng, 

bảo hiểm tài sản… 

Hoán đổi tín dụng 

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trong 

thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại ở Việt Nam 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG  

TRONG  THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  

– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

2.1.  KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển  

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhân sự  

••••  Chức năng   

••••  Nhiệm vụ  
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••••  Cơ cấu tổ chức  

••••  Chức năng, nhiệm vụ mỗi bộ phận  

2.1.3.  Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 

năm 2013 và 2014 

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 

năm 2013-2014 

(Đơn vị : tỷ đồng) 

Chênh lệch(Năm 
2014/2013) 

Chỉ tiêu 
Năm 
2013 

Năm 
2014 Số tiền 

(+/-) 
Tỷ lệ(+/-%) 

Tổng vốn huy động 7.897 9.036 1.139 14,42 
Dư nợ 6.093 5.897 -196 -3,22 
Nợ xấu 150 129 -21 -14 
Tỷ lệ nợ xấu(%) 2.46 2.19  -0.27 
Thu nhập 1.155 1.107 -48 -4,16 
Chi phí 971 925 -46 -4,74 
Chênh lệch thu - chi 184 182 -2 -1,09 

(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp Agribank Đà Nẵng) 

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG THANH TOÁN 

QUỐC TẾ TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG  

2.2.1. Hoạt động tín dụng trong thanh toán quốc tế tại Chi nhánh 

a. Về công tác huy động vốn 

Huy động vốn là một khâu quan trọng trong hoạt động ngân hàng 

nhằm tạo nguồn cho hoạt động tín dụng thanh toán quốc tế của ngân 

hàng. Xét về mặt này Agribank Đà Nẵng đã thực hiện chưa được tốt .  

b. Về hoạt động sử dụng vốn cấp tín dụng cho các hoạt động 

thanh toán quốc tế 

Hiện nay, tại Agribank Đà Nẵng có áp dụng nhiều hình thức 

tín dụng TTQT, bao gồm:  

• Cho vay phục vụ thanh toán hàng nhập khẩu  
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•  Cho vay phục vụ thanh toán hàng xuất khẩu  

- Dựa trên sự phân loại tín dụng trong TTQT theo các tiêu chí khác 

nhau ta đi sâu phân tích tình hình hoạt động tín dụng trong TTQT tại 

Agribank Đà Nẵng :  

* Theo thời hạn  

Bảng 2.3: Doanh số cho vay TTQT tại Agribank Đà Nẵng  

(Đơn vị: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
1/Tín dụng Ngắn hạn    442.520 401.834 505.897 
   a-Đồng Việt Nam 251.132 235.643 307.452 
   b-Ngoại tệ 191.388 166.191 198.445 

2/Tín dụng trung dài hạn   155.932 106.311 119.404 
   a-Đồng Việt Nam  70.157 45.215 60.548 
   b-Ngoại tệ 85.775 61.096 58.856 

Tổng số 598.452 508.145 625.301 

            (Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của Agribank Đà Nẵng )  

* Xét hoạt động tín dụng TTQT theo mặt hàng xuất khẩu hay 

nhập khẩu  

Một nhiệm vụ quan trọng của Chi nhánh Agribank Đà Nẵng  

là phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá XNK. Do 

đó, Ngân hàng rất chú trọng đến hình thức cho vay theo mặt hàng. 

Các mặt hàng chủ yếu mà ngân hàng tài trợ là:  

- Về xuất khẩu: Chi nhánh chú trọng cho vay đối với các 

ngành có thế mạnh của nền kinh tế như hàng dệt may, hàng thủ công 

mỹ nghệ, giầy dép các loại, nông sản...  

-Về nhập khẩu: Chi nhánh quan tâm chú ý đến hoạt động cho vay 

nhập khẩu máy móc, điện tử và linh kiện, thuốc chữa bệnh,  hoá chất 

các loại...  
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* Về cơ cấu cho vay xuất khẩu so với nhập khẩu tại 

Agribank Đà Nẵng   

Bảng 2.5. Cơ cấu cho vay Xuất khẩu-Nhập khẩu  

tại Agribank Đà Nẵng  

(Đơn vị: Triệu đồng) 

2012 2013 2014  
Chỉ tiêu Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng 

1-Cho vay NK 430.107 71,9 390.235 76,8 453.985 72,6 

2-Cho vay XK 168.345 28,1 117.910 23,2 171.316 27,4 

Tổng 598.452  508.145  625.301  

(Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của Agribank Đà Nẵng )  

2.2.2.  Rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại 

Agribank Đà Nẵng 

a. Tổ chức phân loại nợ và quản lý nợ xấu 

Agribank Đà Nẵng đang thực hiện việc phân loại nợ, trích lập 

dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng theo QĐ số 636/2007/QĐ-HĐQT- 

XLRR ngày 22/6/2007 của HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam. 

b. Rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại Agribank Đà 

Nẵng 

Bảng 2.6. Tình hình nợ xấu trong TTQT của Agribank Đà Nẵng qua các 

nhóm nợ 
     Đơn vị tính: Triệu đồng, % 

  Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh 
Chỉ tiêu Số   Số   Số   2013/2012 2014/2013 
  tiền % tiền % tiền % +/- % +/- % 
  Dư nợ 
TTQT 

598.452   508.145   625.301   -90.307 -15 117.156 23 

Nợ nhóm 1 576.622 96,4 503.476 99,1 608.225 97,3 -73.146 -13 104.749 21 
Nợ nhóm 2 19.884 3,3 3.604 0,7 15.101 2,4 -16.280 -82 11.497 322 
Nợ xấu 1.946 0,3 1.065 0,2 1.975 0,3 -881 -43 910 85 

(Nguồn: Số liệu khai thác trên Báo cáo đánh giá hoạt động TTQT  năm 

2012 – 2014 của Văn phòng đại diện Agribank Đà Nẵng) 
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2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO T Í N  DỤN G  

TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Phân cấp quản trị rủi ro tín dụng  

Trong những năm gần đây, mô hình phân cấp quản trị rủi ro 

tín dụng của Agribank Việt Nam không ngừng đổi mới theo yêu cầu 

hoạt động bền vững, an toàn và hội nhập với khu vực cũng như với 

thế giới. Trách nhiệm giữa hội sở chính hay trung tâm điều hành với 

các chi nhánh và đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng.  

2.3.2.  Về công tác nhận diện rủi ro tín dụng trong thanh 

toán quốc tế 

Hiện nay, phương pháp để nhận diện rủi ro tín dụng trong 

TTQT của Agribank Đà Nẵng được thực hiện theo quy định 

666/QĐ-HĐTV-KHDN ban hành ngày15/6/2010.  

Số lượng hồ sơ tiếp nhận tăng mạnh qua các năm , trong năm 

2014, tổng số khách hàng tiếp nhận đạt 125 hồ sơ. Sau khi nhận diện 

rủi ro, Agribank Đà Nẵng đã từ chối cấp tín dụng 65  hồ sơ được 

nhận diện có rủi ro cao và đồng ý cấp tín dụng 60 hồ sơ.  

2.3.3.  Về công tác đo lường rủi ro tín dụng trong thanh 

toán quốc tế 

Để đo lường định tính, Agribank Đà Nẵng sử dụng mô hình 

6C, đánh giá “6 khía cạnh” của khách hàng với các đánh giá khá đơn 

giản. 

Để đo lường định lượng, Agribank Đà Nẵng chủ yếu dựa vào 

mô hình phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền hiện tại và tương lai, 

mức độ hiệu quả dự án kinh doanh của doanh nghiệp,…  
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Bảng 2.8. Tổng hợp xếp loại khách hàng doanh nghiệp 

thanh toán quốc tế tại Agribank Đà Nẵng năm 2014 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

STT Chỉ tiêu Số 
lượng 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ 
trọng 
(%) 

1 Doanh nghiệp hạng AAA 15 45,45 8 21,05 5 8,33 

2 Doanh nghiệp hạng AA 11 33,33 14 36,84 7 11,67 

3 Doanh nghiệp hạng A 4 12,12 10 26,32 40 66,67 

4 Doanh nghiệp hạng BBB 3 9,09 4 10,53 5 8,33 

5 Doanh nghiệp hạng BB 0 0,00 2 5,26 2 3,33 

6 Doanh nghiệp hạng B 0 0,00   0,00 1 1,67 

7 Doanh nghiệp hạng CCC 0 0,00   0,00 0 0,00 

8 Doanh nghiệp hạng CC 0 0,00   0,00 0 0,00 

9 Doanh nghiệp hạng C 0 0,00   0,00 0 0,00 

10 Doanh nghiệp hạng D 0 0,00   0,00 0 0,00 

  Tổng số DN được xếp hạng 33 100,00 38 100,00 60 100,00 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch –Tổng hợp Agribank Đà Nẵng) 

2.3.4. Về công tác kiểm soát rủi ro  tín dụng trong thanh 

toán quốc tế 

Trong quy trình tín dụng đã thể hiện rõ từng khâu, từng bước 

tách biệt trách nhiệm giữa các bộ phận. Và thực hiện giám sát chặt 

chẽ các khoản giải ngân bằng việc khách hàng phải cung cấp bộ 

chứng từ cần thanh toán để chứng minh mục đích sử dụng vốn. 

Hiện nay trong công tác kiểm soát rủi ro, Agribank chỉ xuất 

hiện một vài trường hợp chậm thanh toán gốc lãi. Chi nhánh  đang áp 

dụng biện pháp kiểm soát rủi ro đối với những khách hàng này: yêu 

cầu khách hàng chuyển toàn bộ các nguồn thu về tài khoản tại 

Agribank và thực hiện các biện pháp tận thu nợ, đồng thời tư vấn cho 

khách hàng phương pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn, phố hợp với 
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việc thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tình 

hình tài sản của khách hàng. 

2.3.5. Về công tác tài trợ rủi ro tín dụng trong thanh toán 

quốc tế 

Agribank Đà Nẵng luôn chủ động trong việc dự kiến trích lập 

dự phòng và xử lý rủi ro. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã nghiêm túc 

thực hiện việc trích lập theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 

ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN đồng thời xây dựng kế hoạch, 

đề ra các biện pháp tích cực, triệt để trong thu hồi các khoản nợ đã 

được xử lý rủi ro. Kết quả như sau: 

Bảng 2.9. Kết quả trích lập và dự phòng rủi ro tín dụng trong 

thanh toán quốc tế của Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014. 

            ĐVT: Triệu đồng 

Tiêu chí Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
- Số đã trích lập DPRR 5.146 4.022 5.672 
- Xử lý rủi ro 1.186 1.001 1.390 
- Thu nợ sau khi xử lý rủi ro 745 597 847 

(Nguồn: Báo cáo công tác trích lập và xử lý rủi ro tín dụng 

của Agribank Đà Nẵng từ năm 2012- 2014)  

Bên cạnh đó, Agribank Đà Nẵng sử dụng các công cụ để 

phòng ngừa rủi ro tín dụng trong TTQT như sau: 

- Sử dụng công cụ bảo hiểm: Với các khoản tín dụng có tài sản 

bảo đảm hình thành từ vốn vay, Agribank Đà Nẵng yêu cầu khách 

hàng phải mua bảo hiểm cho tài sản để phòng ngừa rủi ro từ việc tài 

sản, hàng hóa bị hư hỏng, mất mát giá trị. 

- Cung cấp Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ kỳ hạn, quyền chọn 

mua, quyền chọn bán ngoại tệ nhằm đảm bảo tỷ giá. 

- Đối với một số phương thức cấp tín dụng TTQT có rủi ro cao, 
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ràng buộc thêm các điều kiện cấp tín dụng  như:  sử dụng phương thức 

thanh toán an toàn (L/C, bao thanh toán), tăng cường tài sản bảo đảm ... 

2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO 

TÍN DỤNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ  

2.4.1.  Kết quả đạt được  

- Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt về cả lãi suất cũng như 

giành giật khách hàng của các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn 

thành phố, Chi nhánh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác khách 

hàng, do vậy, tín dụng tăng trưởng mạnh. Đến ngày 31/12/2014 

doanh số cho vay TTQT đạt 625.301 triệu đồng, chiếm 10,6% tổng 

dư nợ cho vay và tăng 23% so với năm 2013.  

- Các phương thức tài trợ truyền thống như: Cho vay ngắn, 

trung- dài hạn có bảo đảm, thanh toán L/C, chiết khấu thương 

phiếu... ngày càng được Chi nhánh hoàn thiện và phát triển.  

- Nguồn thông tin thu thập được trong quá trình cho vay ngày 

càng phong phú đa dạng, các biện pháp đảm bảo tiền vay được cán 

bộ chi nhánh thẩm định tương đối cẩn thận, chi nhánh rất chú trọng 

công tác tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ.  

- Các khoản vay bằng ngoại tệ luôn được xem xét kỹ lưỡng 

đến mục đích sử dụng vốn vay bằng ngoại tệ là có hợp lý hay không. 

Agribank Đà Nẵng đã chấp hành nghiêm túc công tác trích lập 

dự phòng, việc phân loại nợ và tập trung xử lý nợ đã giúp ngân hàng 

hạn chế nợ nhảy nhóm. Việc thu hồi nợ quá hạn để hoàn dự phòng 

rủi ro là khoản thu nhập hạn chế thiệt hại cho ngân hàng. 

2.4.2.  Hạn chế 

Bên cạnh những thành công đã đạt được thì công tác tín dụng 

thanh toán quốc tế của Agribank Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại cần 

phải khắc phục:  
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- Cơ cấu dư nợ xuất nhập khẩu của Agribank Đà Nẵng có sự 

mất cân đối nghiêm trọng. Tỷ trọng cho vay nhập khẩu là chủ yếu, 

chiếm trên 70% tổng dư nợ cho vay TTQT qua các năm. 

- Dư nợ cho vay TTQT tại Agribank Đà Nẵng vẫn còn tập 

trung vào một số ngành, lĩnh vực. 

-  Doanh số cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn 

nhỏ, có thể thấy trong doanh số cho vay cả ngắn hạn, trung và dài 

hạn thì doanh nghiệp quốc doanh chiếm tỷ lệ lớn (trung bình trên 

90% tổng doanh số cho vay).  

2.4.3. Nguyên nhân  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

 – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

 

3.1.  CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP   

3.1.1. Cơ hội của Agribank Đà Nẵng  

3.1.2. Thách thức của Agribank Đà Nẵng 

3.1.3. Mục tiêu định hướng  của hoạt động thanh toán 

quốc tế tại TP Đà Nẵng 

Để có được kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2015-2020, 

Chi nhánh sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển theo các định hướng sau:  

*  Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động tăng 15% 

so với năm 2014, đặc biệt là nguồn vốn ngoại tệ.  

* Tập chung xử lý nợ quá hạn, mục tiêu của năm 2020 là giữ 

vững mức dư nợ quá hạn dưới 2, 5%.  
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3.1.4. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán 

quốc tế của Agribank Đà Nẵng 

 Trước những thời cơ và thách thức, định hướng về quản trị rủi 

ro tín dụng trong thanh toán quốc tế của NHNo&PTNT Việt Nam – 

CN Đà Nẵng tập trung vào những nội dung chính sau đây: 

- Quản trị rủi ro tín dụng trong TTQT với mục tiêu chấp nhận 

tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ tín dụng  

- Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng trong TTQT tại chi 

nhánh là phải nhận diện ,phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh trước 

khi ra quyết định cấp tín dụng . 

3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI AGRIBANK ĐÀ 

NẴNG 

3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng trong 

TTQT 

a. Hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông 

tin tín dụng trong thanh toán quốc tế: 

Agribank Đà Nẵng cần phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp 

thông tin để nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt cho công tác 

thẩm định tín dụng.  

Bảo đảm hệ thống thông tin khách hàng (CIC) phải được cập 

nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất để phục vụ cho việc 

thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng. Có như vậy, mới bảo đảm hạn chế 

được rủi ro tín dụng cho NHNo&PTNT Việt Nam – CN Đà Nẵng. 

b. Xác định các yếu tố cần thẩm định đối với từng khoản 

vay để làm cơ sở thu thập thông tin. 

- Khẳng định thị trường tiêu thụ hàng hoá dịch vụ trong 

phương án kinh doanh với các yếu tố khu vực thị trường tiêu thụ, giá 
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cả, chất lượng cạnh tranh, quan hệ của doanh nghiệp trên thị trường, 

các đối tác bán hàng và mua hàng, thu thập thông tin của các ngân 

hàng và các doanh nghiệp khác, sử dụng hệ thống thông tin phòng 

ngừa rủi ro bằng phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp và đánh 

giá sản phẩm trong mối quan hệ với chính sách Nhà nước có so sánh 

trên thị trường quốc tế.  

c. Xác định các dấu hiệu nhận biết rủi ro, xây dựng hệ thống 

cảnh báo sớm nhằm xử lý kịp thời các khoản vay có vấn đề 

Agribank Đà Nẵng cần xây dựng Hệ thống cảnh báo sớm: 

- Những dấu hiệu cảnh báo sớm; 

- Xây dựng kế hoạch hành động phù hợp đặc điểm của từng 

khoản nợ có vấn đề; 

- Nhiệm vụ của bộ máy từ cán bộ tín dụng đến lãnh đạo của 

Agribank Đà Nẵng  trong phê duyệt, thực hiện kế hoạch hành động 

đối với khoản nợ có vấn đề. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng trong 

thanh toán quốc tế 

a. Xây dựng và thực hiện thống nhất hệ thống chấm điểm 

và xếp hạng khách hàng 

Xây dựng và thực hiện thống nhất hệ thống chấm điểm tín 

dụng và xếp 

hạng khách hàng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn của từng khoản tín 

dụng trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu định lượng và định tính 

liên quan đến khách hàng vay. 

b. Hoàn thiện mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng 

TTQT 

Mô hình xếp hạng của Agribank Đà Nẵng chưa phản ánh đầy 

đủ các nhân tố về khách hàng và các nhân tố thị trường ; nên việc 
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xếp hạng tín dụng chưa chính xác. Kiến nghị Agribank Đà Nẵng có 

thể hoàn chỉnh thêm mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng chi 

tiết theo 56 chỉ tiêu đo lường và 07 vị trí xếp hạng tín dụng và bổ 

sung thêm các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện kinh doanh, đặc 

điểm của các doanh nghiệp TTQT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3.2.3.  Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

thanh toán quốc tế 

a. Tăng cường giám sát chặt chẽ khoản vay  

Sau khi cấp tín dụng ngân hàng phải thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay.  

b. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, tăng cường 

công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 

Agribank Đà Nẵng cần thiết lập một cơ chế kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động tín dụng của mình một cách có hiệu quả để giám sát 

sự vận động của vốn tín dụng từ khi cho vay đến khi thu hồi được hết 

nợ từ khách hàng. 

Kết hợp việc kiểm tra kiểm soát nội bộ với việc đào tạo nghiệp 

vụ kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng đối với cán bộ 

làm công tác tín dụng trong thanh toán quốc tế nhằm nâng cao chất 

lượng tín dụng, hạn chế rủi ro. 

c. Tập trung xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn 

Các món nợ của khách hàng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

kinh doanh của chi nhánh, cần phải có các giải pháp giảm những 

khoản nợ tồn đọng, nợ quá hạn. Đó là thường xuyên định kỳ tiến 

hành phân tích đánh giá những khoản nợ tồn đọng, quá hạn, tìm rõ 

nguyên nhân để có giải pháp thu hồi nợ cho phù hợp. 

d. Biện pháp xử lý nghiệp vụ, thủ thuật ngân hàng  

- Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tín dụng : 
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-Các biện pháp nghiệp vụ : 

-Bàn giao hoăc bán các khoản nợ xấu : 

3.2.4.  Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng trong 

thanh toán quốc tế 

a. Nghiêm túc thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho 

những khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn và tích cực xử lý nợ xấu, nợ 

quá hạn 

Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phân loại nợ và 

trích lập dự phòng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nguồn vốn kinh doanh, 

tỷ lệ nợ xấu của Agribank Đà Nẵng . Tuy nhiên, việc trích lập dự 

phòng sẽ rất hữu ích trong việc hạn chế, giảm tổn thất cho Agribank 

Đà Nẵng khi khoản tín dụng rủi ro tiếp tục rơi vào tình trạng xấu hơn 

và có thể mất vốn. 

b. Sử dụng các điều kiện cấp tín dụng TTQT 

Agribank Đà Nẵng có thể xây dựng hệ thống các tiêu chí, các 

diều kiện cấp tín dụng đối với từng ngành hàng, từng phương thức 

thanh toán,...để phòng ngừa rủi ro đặc trưng của mỗi hình thức cấp 

tín dụng. 

Quy định điều kiện cấp tín dụng sử dụng các công cụ bảo đảm 

tỷ giá.  

c. Một số các biện pháp nghiệp vụ khác  

3.3.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 

3.3.1. Kiến nghị với Agribank  

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 

3.3.4. Kiến nghị với Doanh nghiệp XNK 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Những năm qua, trước yêu cầu đổi mới nền kinh tế theo hướng 

mở cửa và đặc biệt là nhu cầu vốn ngày càng tăng của các doanh 

nghiệp hoạt động XNK, các NHTM Việt Nam đã có những bước đi 

tích cực trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực 

ngân hàng quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đó.  

 Cùng với các ngân hàng trong toàn ngành, Agribank Đà Nẵng 

với vai trò ngân hàng chủ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 

trên địa bàn đã tiến hành đổi mới hoạt động theo hướng kinh doanh 

đa năng, tổng hợp dần sang hoạt động ngân hàng quốc tế. Tín dụng 

TTQT- sản phẩm chủ đạo của ngân hàng, trong vài năm gần đây đã 

thu được những thành công và góp phần đáng kể vào sự phát triển 

hoạt động TTQT của Việt Nam. Có được thành công này một phần 

quan trọng là do ngân hàng đã  thực hiện tốt phương châm “ lấy chất 

lượng làm đầu”. Ngân hàng đã coi việc nâng cao chất lượng tín dụng 

là biện pháp tối ưu để tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy sự phát triển 

của ngân hàng.  

Tuy nhiên, do phải hoạt động trong môi trường mà các điều 

kiện về tiền tệ chưa ổn định, sự cạnh tranh gay gắt và do những 

nguyên nhân nội tại như về con người, về điều kiện phương tiện phục 

vụ hoạt động... mà việc nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và 

chất lượng tín dụng TTQT nói riêng còn có những hạn chế nhất định.  

Thấy được những hạn chế đó, với nỗ lực không ngừng và khả 

năng phát triển của Ngân hàng như hiện nay chúng ta có thể hoàn 

toàn tin tưởng trong tương lai hoạt động tín dụng nói chung và tín 

dụng TTQT nói riêng của Agribank Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh mẽ 

và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành ngân hàng 

cũng như sự phát triển chung của đất nước.  


