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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

 NHCSXH là một tổ chức tín dụng ñặc thù, là công cụ ñể thực hiện mục 

tiêu xóa ñói giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn ñề an sinh xã hội của 

các cấp chính quyền. Đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách của 

NHCSXH là những hộ nghèo, hộ chính sách sống ở các vùng, miền ñặc biệt khó 

khăn, các xã vùng sâu, vùng xa. Do ñó, nợ xấu trong công tác tín dụng NHCSXH 

dễ xảy ra và luôn ñồng hành trong hoạt ñộng tín dụng chính sách. Qua thực tiễn 

hoạt ñộng của NHCSXH tỉnh Kon Tum những năm qua cho thấy, công tác xử 

lý nợ xấu chủ yếu mang tính chất hành chính và chưa hiệu quả; chưa nâng cao 

chất lượng công tác xử lý nợ xấu một cách bài bản, chuyên nghiệp. Để hạn chế 

nợ xấu ở mức thấp nhất, vai trò của xử lý nợ xấu tín dụng cần ñược quan tâm 

hàng ñầu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.  

Từ những lý do trên, tác giả chọn ñề tài: “M ột số giải pháp hạn chế nợ 

xấu tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum” ñể nghiên cứu làm luận 

văn thạc sĩ - chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa cơ cở lý luận về NHCSXH, nợ xấu và quản lý nợ xấu 

trong hoạt ñộng NHCSXH. 

 - Nghiên cứu quy trình quản lý nợ xấu trong hoạt ñộng NHCSXH. 

 - Nghiên cứu thực trạng quản lý nợ xấu tại NHCSXH tỉnh Kon Tum. 

 - Nghiên cứu và ñề xuất các nhóm giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại 

NHCSXH tỉnh Kon Tum. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Về mặt lý luận: Luận văn nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản về 

quản lý nợ xấu, cụ thể là xử lý nợ xấu, nợ quá hạn của loại hình NHCSXH; các 

biện pháp xử lý nợ xấu của các ngân hàng tương tự ở các nước trên thế giới và 

những bài học kinh nghiệm ñối với Vi ệt Nam, ñặc biệt là hệ thống NHCSXH. 

 - Về mặt thực tiễn: Luận văn sử dụng hệ thống số liệu, tài li ệu của 

NHCSXH tỉnh Kon Tum ñược thu thập từ những nguồn chính thức trong giai 

ñoạn 2008-2010. Ngoài ra, luận văn cũng tham khảo và sử dụng kết quả của 

một số nghiên cứu liên quan khác trong và ngoài ngành ñã ñược công bố. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống 

như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, 

phương pháp quy nạp,v.v…kết hợp với các phương pháp chuyên gia, phương 

pháp thống kê. 

5. Những ñóng góp của ñề tài 

 Luận văn ñã có những ñóng góp sau: 

 - Hệ thống hóa những vấn ñề cơ bản về nợ xấu và xử lý nợ xấu trong 

NHCSXH; nguyên nhân và tác ñộng của nợ xấu, quy trình quản lý nợ xấu trong 

hoạt ñộng NHCSXH. 

 - Đã phân tích, ñánh giá ñược nguyên nhân gây ra nợ xấu và thực trạng 

công tác quản lý nợ xấu tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum.   

 - Luận văn ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hạn chế nợ xấu tại 

chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum.   

6. Cấu trúc luận văn 

 Nhằm ñạt ñược mục ñích nghiên cứu, ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, 

tài li ệu tham khảo, luận văn ñược cấu trúc thành 3 chương: 

 - Chương 1: Những vấn ñề cơ bản về nợ xấu, quản lý nợ xấu trong hoạt 

ñộng NHCSXH. 

 - Chương 2: Thực trạng quản lý nợ xấu tại NHCSXH tỉnh Kon Tum. 

- Chương 3: Giải pháp hạn chế nợ xấu tại NHCSXH tỉnh Kon Tum. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ XẤU VÀ QUẢN LÝ NỢ XẤU 

TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H ỘI 

1.1. Tổng quan về Ngân hàng Chính sách xã hội 

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Chính sách xã hội 

 Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng, là một loại hình 

ngân hàng chính sách có nhiệm vụ chủ yếu là thực thi tín dụng chính sách của 

Chính phủ ñối với nhóm ñối tượng chính sách xã hội. 

1.1.2. Sự ra ñời của Ngân hàng Chính sách xã hội 

 Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 78/2002/NĐ-CP về 

tín dụng ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác. Theo ñó, Nghị 

ñịnh cho phép thành lập NHCSXH ñể thực hiện tín dụng chính sách ñối với 

người nghèo và các ñối tượng chính sách khác trên cơ sở tổ chức lại NHPVNg, 

tách ra khỏi hệ thống NHNo&PTNT; và Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành 

quyết ñịnh 131/2001/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 về việc thành lập Ngân hàng 

Chính sách xã hội.  

   1.1.3. Một số ñặc ñiểm của Ngân hàng Chính sách xã hội 

 1.1.3.1. Về mục tiêu hoạt ñộng 

 NHCSXH hoạt ñộng không vì mục tiêu lợi nhuận mà mục tiêu hoạt ñộng 

chính là phục vụ cho các chính sách xã hội của Nhà nước trên cơ sở bảo tồn vốn 

ñầu tư. 

 1.1.3.2. Về ñối tượng khách hàng vay 

Là các ñối tượng ñược chỉ rõ trong các chính sách của Chính phủ, thường 

là ñối tượng khó ñáp ứng các tiêu chí thương mại ñể tiếp cận ñược các dịch vụ 

tài chính của các NHTM, cần sự hỗ trợ từ Chính phủ và cộng ñồng. 

 1.1.3.3. Về nguồn vốn 

Nguồn vốn của NHCSXH lại ñược tạo lập chủ yếu từ ngân sách Nhà 

nước như: vốn ñiều lệ và hàng năm ñược ngân sách Trung ương, ñịa phương 

cấp; nguồn vốn ODA dành cho chương trình tín dụng chính sách của Chính 

phủ, nguồn vốn của Chính phủ vay dân dưới các hình thức phát hành trái phiếu, 

công trái hoặc từ Quỹ tiết kiệm bưu ñiện của Chính phủ ñể chỉ ñịnh thực hiện 

chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn huy ñộng trên thị trường. 
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 1.1.3.4. Về sử dụng vốn 

 Có những ñặc thù riêng như:  Món vay nhỏ, chi phí quản lý cao; Vốn tín 

dụng mang tính rủi ro cao; Các quy trình vay vốn và thủ tục hồ sơ vay vốn… có 

những khác biệt so với các quy ñịnh của NHTM; Vốn vay ñược ưu ñãi về thủ 

tục, về các ñiều kiện vay vốn, về lãi suất cho vay…; Thường áp dụng phương 

thức giải ngân uỷ thác qua các tổ chức trung gian như: Các tổ chức tín dụng, 

các tổ chức chính trị - xã hội. 

 1.1.4. Vai trò của Ngân hàng chính sách xã hội trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội ở nước ta 

1.1.4.1. Sự tồn tại khách quan của tín dụng chính sách 

 Một là, do yêu cầu của chính sách kinh tế, xã hội. Thông qua chức năng 

quản lý và ñiều tiết nền kinh tế, xã hội, Nhà nước có các chính sách hợp lý 

nhằm ñảm bảo cho nền kinh tế phát triển cân ñối, bảo ñảm sự tồn tại cho một số 

ngành, lĩnh vực rất cần thiết cho xã hội, khắc phục khoảng cách quá xa của sự 

chênh lệch giàu nghèo. 

 Hai là, do tính chất nguồn vốn và yêu cầu quay vòng vốn, Nhà nước sử 

dụng phương thức cho vay có hoàn trả nhằm ñảm bảo sử dụng nguồn lực của 

Ngân sách có hiệu quả. 

 Ba là, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng ñã xác ñịnh: Xây dựng 

ñất nước ta thành một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; trong ñó giải quyết 

vấn ñề giàu nghèo là một trong những nội dung tạo sự công bằng trong xã hội.   

1.1.4.2. Vai trò của tín dụng chính sách trong nền kinh tế -  xã hội 

 Đối với các ñối tượng chính sách xã hội thì tín dụng chính sách tạo hiệu 

quả hơn so với phương thức cấp phát vốn. Do việc chuyển tải vốn ñược thực 

hiện theo phương thức cho vay có hoàn trả nên nguồn vốn ñược người sử dụng 

vốn tính toán hiệu quả; giúp nhiều người ñược hưởng lợi; vốn cho vay giúp 

người vay vốn khắc phục tư tưởng tự ti, ỷ lại, tự nâng cao năng lực sản xuất 

kinh doanh của mình.  

1.2. Nợ xấu và quản lý nợ xấu trong hoạt ñộng Ngân hàng Chính sách xã hội 

 1.2.1. Nợ xấu 

1.2.1.1. Khái niệm nợ xấu 

Định nghĩa nợ xấu của Việt Nam tại Quyết ñịnh số 493/2005/QĐ-NHNN 
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ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Nợ xấu là những 

khoản nợ ñược phân loại vào các khoản nợ thuộc Nợ nhóm 3, 4 và 5 theo phân 

loại nợ dưới ñây ñược coi là nợ xấu.  

Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ thì trong hoạt ñộng của NHCSXH, nợ quá hạn ñược xem là nợ xấu, các 

khoản nợ khác ñược xem là nợ thông thường. 

1.2.1.2.  Phân loại nợ 

 - Nợ nhóm 1 (Nợ ñủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ trong hạn và 

ñánh giá là có ñủ khả năng thu hồi ñầy ñủ cả gốc và lãi ñúng thời hạn. 

- Nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn dưới 90 

ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ ñã cơ 

cấu lại. 

- Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 90 

ñến 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày 

theo thời hạn ñã cơ cấu lại. 

- Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 181 ñến 360 

ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày ñến 180 ngày 

theo thời hạn ñã cơ cấu lại. 

- Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) gồm: Các khoản nợ quá hạn trên 

360 ngày; các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý; các khoản nợ ñã cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn ñã ñược cơ cấu lại. 

 1.2.2. Nguyên nhân và tác ñộng của nợ xấu 

1.2.2.1. Những nguyên nhân dẫn ñến nợ xấu 

a) Nhóm nguyên nhân khách quan có liên quan trực tiếp ñến môi trường 

hoạt ñộng kinh doanh 

b) Nhóm nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng 

c) Nhóm nguyên nhân thuộc về phía khách hàng 

 1.2.2.2. Tác ñộng của nợ xấu ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng 

và nền kinh tế - xã hội 

Nợ xấu sẽ gây tổn thất về tài sản cho ngân hàng; nợ xấu ngày càng gia 

tăng sẽ làm giảm uy tín của ngân hàng, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể 
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ñánh mất thương hiệu của ngân hàng; nợ xấu khiến ngân hàng bị thua lỗ và bị 

phá sản.  

 1.2.3. Quy trình quản lý nợ xấu trong hoạt ñộng Ngân hàng Chính sách xã 

hội 

1.2.3.1. Nhận dạng nợ xấu 

Để nhận dạng nợ xấu cần lập ñược bảng liệt kê tất cả các dạng nợ xấu ñã, 

ñang và sẽ có thể xuất hiện ñối với ngân hàng, có thể sử dụng các phương pháp:  

- Lập bảng câu hỏi nghiên cứu về nợ xấu và tiến hành ñiều tra.  

- Phân tích các báo cáo tài chính; dựa vào quy trình vay. 

- Đẩy mạnh hoạt ñộng thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu. 

1.2.3.2. Đo lường nợ xấu 

Đo lường nợ xấu là ñiều mà tất cả những nhà quản lý ngân hàng rất quan 

tâm, vì nếu ño lường ñược thì việc phòng ngừa trở nên dễ dàng hơn.  

- Đo lường hay xác ñịnh mức ñộ thiệt hại do nợ xấu gây ra, phản ánh hậu 

quả của nợ xấu ñược xác ñịnh khi nợ xấu ñã xảy ra.  

- Để ñánh giá mức ñộ quan trọng của nợ xấu ñối với ngân hàng, theo 

Basel II có thể dùng phương pháp ñánh giá nợ xấu, rủi ro tín dụng dựa trên xếp 

hạng nội bộ cơ bản (IRB). Phương pháp xếp hạng nội bộ cơ bản (IRB) dựa vào 

việc ño lường tổn thất có thể ước tính ñược (Expected Loss - EL) và không thể 

ước tính ñược (Unexpected Loss - UL). 

1.2.3.3. Kiểm soát nợ xấu 

Trong nghiệp vụ tín dụng, ñể hạn chế thấp nhất nợ xấu, ngân hàng cần 

tăng cường kiểm soát những công việc:  

- Kiểm soát việc xét duyệt tín dụng. 

- Kiểm soát giai ñoạn giải ngân và quá trình kế toán. 

- Kiểm soát quá trình thu hồi vốn vay. 

- Kiểm soát nợ xấu. 

- Kiểm soát việc chấp hành các nguyên tắc trong thực hiện nghiệp vụ. 

1.2.3.4. Xử lý, khắc phục nợ xấu 

a) Xử lý nợ xấu 
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Khoản cho vay sau khi ñược ñánh giá là có vấn ñề (bị giáng hạng xấu) và 

ñược chuyển sang bộ phận xử lý ñể tiến hành việc thu nợ càng nhanh càng tốt, 

mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng không còn cơ sở nào ñể tồn tại nữa. 

- Hướng xử lý tổ chức khai thác: là dùng các giải pháp khai thác khi 

khách hàng lâm vào trạng thái nợ có vấn ñề do gặp rủi ro và có thái ñộ thoả 

ñáng với khoản nợ.  

- Hướng thanh lý các khoản nợ xấu: các biện pháp thanh lý trở nên tối ưu 

nếu ngân hàng thấy tổ chức khai thác là không tiện lợi, hiệu quả. Biện pháp này 

do dùng tới luật pháp gồm: biện pháp phát mại tài sản bảo ñảm, biện pháp phá 

sản doanh nghiệp... 

- Xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay. 

- Phương thức bán khoản cho vay.   

b) Khắc phục nợ xấu là việc lập kế hoạch gặp gỡ khách hàng, chuẩn bị 

gặp gỡ khách hàng, gặp gỡ khách hàng, lập phương án ngăn ngừa hoặc khắc 

phục, xây dựng phương án thực hiện, kiểm tra việc thực hiện phương án. 

1.2.3.5. Phòng ngừa nợ xấu 

Các biện pháp phòng ngừa và làm giảm tổn thất ở mức thấp nhất. Trong 

tất cả các trường hợp, nếu khoản vay bị xuống hạng, ngân hàng phải xem xét và 

lựa chọn các biện pháp phòng ngừa.  

1.3. Kinh nghiệm quản lý nợ xấu ở một số nước và bài học ñối với Vi ệt 

Nam 

 1.3.1. Kinh nghiệm hạn chế nợ xấu của các Ngân hàng CSXH ở một số 

nước 

1.3.1.1. Ngân hàng Grameen của Bangladesh   

1.3.1.2. Ngân hàng thế giới của phụ nữ có trụ sở ñặt tại Cali, Colombia 

1.3.1.3. Hiệp hội phát triển các doanh nghiệp nhỏ, nước cộng hoà 

Dominica 

   1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam 

- Người nghèo và các ñối tượng chính sách khác bị yếu thế trong quan hệ 

vay vốn ở các ngân hàng thương mại nếu ñược tổ chức tốt, quản lý chặt chẽ thì 

không những thực hiện trả nợ, trả lãi ñầy ñủ, ñúng hạn cho ngân hàng mà còn 

có thể vươn lên thoát nghèo… 
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 - Hoạt ñộng tín dụng phải ñảm bảo hiệu quả kinh tế, coi khả năng hoàn 

trả nợ của khách hàng là vấn ñề quan trọng nhất, quyết ñịnh tính bền vững của 

ngân hàng. Tạo mọi ñiều kiện ñể người vay tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thủ tục 

hồ sơ vay vốn ñơn giản, thuận tiện. 

 - Sử dụng vai trò của các tổ chức hội, ñoàn thể ñể xây dựng các Tổ vay 

vốn, các nhóm tương hỗ tại các thôn, làng, xã ñể cộng ñồng hỗ trợ nhau trong 

sản xuất kinh doanh trong việc sử dụng vốn vay, gửi tiền tiết kiệm. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU 

TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H ỘI T ỈNH KON TUM  

2.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội t ỉnh Kon Tum 

 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngày 14/01/2003, Chủ tịch Hội ñồng quản trị NHCSXH ký Quyết ñịnh số 

59/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon 

Tum trên cơ sở tổ chức lại NHPVNg, tách ra từ NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum. 

Trong quá trình hoạt ñộng, NHCSXH Kon Tum ñã góp phần nhất ñịnh trong 

việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực 

xóa ñói giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội tại ñịa phương. 

 Về mạng lưới tổ chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum ñến 31/12/2010 

gồm 01 Hội sở tỉnh, 08 Phòng giao dịch huyện và 97 ñiểm giao dịch xã, 

phường, thị trấn. 

 2.1.2. Bộ máy tổ chức quản lý 

Bộ máy quản lý của chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum hiện nay ñược tổ 

chức theo mô hình trực tuyến chức năng, tương ñối tinh gọn, tuân thủ ñúng 

nguyên tắc một thủ trưởng, ñáp ứng yêu cầu quản lý và thực thi nhiệm vụ của 

NHCSXH tạo ñiều kiện thuận lợi trong quá trình chỉ ñạo thực hiện các chương 

trình tín dụng ưu ñãi của Chính phủ và báo cáo phản hồi thông tin từ cấp dưới. 

 2.1.3. Cơ cấu nhân sự 

Toàn chi nhánh ñã có 93 cán bộ, 80% có trình ñộ Cao ñẳng, Đại học. 

Cùng với việc chăm lo tập huấn, ñào tạo lại, ñội ngũ cán bộ của chi nhánh về cơ 

bản ñã có ñủ năng lực, phẩm chất ñạo ñức tốt ñã ñược chi nhánh mạnh dạn bổ 

nhiệm vào các chức danh lãnh ñạo các phòng chuyên môn của tỉnh và các 

Phòng giao dịch huyện.  

 2.1.4. Cơ chế tín dụng 

* Đối tượng khách hàng: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum thực hiện 

cho vay các ñối tượng khách hàng, các dự án phát triển, các ñối tượng ñầu tư 

theo chỉ ñịnh của Chính phủ.  

* Phương thức cho vay và giải ngân vốn: thực hiện theo 2 phương thức là 

ủy thác từng phần và cho vay trực tiếp. 
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* Lãi suất cho vay: áp dụng mức lãi suất cho vay ưu ñãi; mức lãi suất áp 

dụng từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh. 

 * Mức cho vay: Mức cho vay ñược quyết ñịnh căn cứ vào nhu cầu của ñối 

tượng ñầu tư. Tuy nhiên, Hội ñồng quản trị có quy ñịnh mức cho vay tối ña ñối 

với từng ñối tượng chính sách vay vốn. 

 2.1.5. Các hoạt ñộng cơ bản trong thời gian từ 2008 ñến 2010 

2.1.5.1. Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn 

a) Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn ñến ngày 31/12/2010 của chi nhánh 

ñạt 751.471 triệu ñồng, tăng so với năm 2008 là 255.492 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 

52% và tăng so với năm 2009 là 99.355 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 15%.  

b) Về sử dụng vốn: Tổng dư nợ ñến ngày 31/12/2010 của chi nhánh ñạt 

740.897 triệu ñồng, với hơn 60 ngàn hộ dư nợ, tăng so với năm 2008 là 240.164 tỷ 

ñồng, tốc ñộ tăng 48% và tăng so với năm 2009 là 96.378 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng 15%. 

2.1.5.2. Về tình hình thu nhập qua các năm: Tổng thu nhập qua 3 năm 

(2008-2010) là 111.916 triệu ñồng, trong ñó thu lãi là 111.181 triệu ñộng, 

chiếm 99,34% tổng thu nhập. 

2.2. Thực trạng quản lý nợ xấu tại NHCSXH t ỉnh Kon Tum 

 2.2.1. Tình hình nợ xấu tại chi nhánh 

2.2.1.1. Biểu hiện của nợ xấu 

Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu qua các năm (2008-2010) 
Đơn vị tính: triệu ñồng 

TT Chỉ tiêu 
Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 Dư nợ 500,733 644,519 744,310 

2 Dư nợ quá hạn chưa chuyển  8,238  9,595 10,414 

3 Dư nợ quá hạn 13,579 16,197 20,261 

4 Dư nợ khoanh 2,557 3,238 2,495 

5 Dư nợ xoá nợ ròng 269 407 0 

6 Tỷ lệ giữa dư nợ quá hạn/Tổng dự nợ (3/1) 2.7 2.5 2.7 

7 Tỷ lệ giữa dư nợ xấu/Tổng dư nợ ((2+3+4)/1) 4.87 4.50 4.46 

8 
Tỷ lệ giữa dư nợ xoá nợ ròng/Tổng dư nợ 
(5/1) 

0.05 0.06 0.00 

9 Tỷ lệ dự phòng tổn thất 0,02% 0,02% 0,02% 

 (Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt ñộng hàng năm của NHCSXH Kon Tum) 
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 Tổng dư nợ quá hạn tại chi nhánh ñến cuối năm 2010 là 20.261 triệu 

ñồng, chiếm tỷ lệ 2,7% trên tổng dư nợ, tăng 25% so với năm 2009 và 49% so 

với năm 2008. 

Quy ñịnh của NHNN Việt Nam hiện nay, thì ngân hàng ở trong hoạt ñộng 

tốt có tỷ lệ nợ xấu ≤ 5%. Qua bảng 2.6, cho thấy chất lượng tín dụng của chi 

nhánh luôn ở trong tình trạng kiểm soát tốt, tỷ lệ giữa dư nợ quá hạn/tổng dư nợ 

và tỷ lệ giữa dư nợ xấu/tổng dư nợ luôn nhỏ hơn 5%. Tuy nhiên, xét về số tuyệt 

ñối thì nợ quá hạn trong thời gian qua tăng ñáng kể và có chiều hướng tăng 

nhanh. Vì vậy, ñòi hỏi cần ñưa ra những biện pháp ñể nâng cao công tác quản 

lý nợ xấu tại chi nhánh. 

Bảng 2.7: Phân loại và phân tích nguyên nhân nợ quá hạn 
Đơn vị tính: triệu ñồng 

Trong ñó: Nguyên nhân nợ quá hạn 

TT 

 
 

 
Chương 

trình 
 
 
 
 

Nợ 
quá 
hạn 

Rủi 
ro bất 
khả 

kháng 

Ngườ
i vay 
tr ốn, 
chết, 
mất 
tích 

SXK
D 

thua 
lỗ 

SD 
vốn 
sai 

mục 
ñích 

Người 
vay 

chây ỳ 

Cho 
vay 
sai 
quy 
ñịnh 

Tổ 
trưởng 

tổ 
TK&V

V 
chiếm 
dụng 

CB tổ 
chức 
hội 

chiếm 
dụng 

UBN
D xã 
chiế
m 

dụng 

Nguyê
n nhân 
khác 

1 
Cho vay 
HN 

13,989 6,929 506 3,780   1,731   140 64   729 

2 
Cho vay 
GQVL 

4,668 2,289 148 1,792   191         248 

3 
HSSV có 
HCKK 

278         8         270 

4 
Cho vay 
XKLĐ 

50                   50 

5 
Hộ SXKD 
VKK 

856 59   372   379         46 

6 
NSVSMT
NT 

420 37       291         92 

7 

Cho vay 
mua trả 
chậm nhà 
ở 

0                     
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8 
Cho vay 
ĐB DTTS 
ĐBKK 

0                     

9 
Cho vay 
hộ nghèo 
về nhà ở 

0                     

10 
Cho vay 
thương 
nhân 

0                     

Tổng số 20,261 9,314 654 5,944 0 2,600 0 140 64 0 1,435 

           (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng hàng năm của NHCSXH Kon Tum) 

 Qua bảng 2.7 cho thấy, nợ quá hạn do nguyên nhân khách quan (lũ lụt, 

hạn hán, mất mùa, người vay chết, mất tích…) là 9.314 triệu ñồng, chiếm 

45,97% nợ quá hạn và khả năng thu hồi thấp; nợ quá hạn do nguyên nhân chủ 

quan (làm ăn thua lỗ, chiếm dụng vốn, chây ỳ…) là 8.544 triệu ñồng, chiếm 

42,26% nợ quá hạn. Trong số nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan thì nguyên 

nhân do hộ vay kinh doanh thua lỗ là 5.944 triệu ñồng, chiếm 69,57% (5.944 

triệu ñồng/8.544 triệu ñồng). Trong thời gian qua, chi nhánh dùng nhiều biệc 

pháp ñể xử lý thu hồi các khoản nợ quá hạn. Tuy nhiên, công tác xử lý nợ quá 

hạn chưa hiệu quả. Vì vậy, ñòi hỏi Chi nhánh cần phải tăng cường công tác 

quản lý nợ xấu. Để làm ñược ñiều này, cần phải xác ñịnh rõ nguyên nhân gây ra 

sự gia tăng nợ xấu ñể có những giải pháp hợp lý. 

Bảng 2.8: Phân tích tình hình cho vay có tài sản ñảm bảo (2008-2010) 
Đơn vị tính: triệu ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

TT Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ 

tr ọng 

(%) 

1 
Cho vay có 

TSĐB 
150 0.03 240 0.04 2,073 0.28 

2 
Cho vay không 

có TSĐB 
500,583 99.97 644,279 99.96 738,824 99.72 

Tổng cộng 500,733 100 644,519 100 740,897 100 

   (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng hàng năm của NHCSXH Kon Tum) 
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Dư nợ của NHCSXH chủ yếu thực hiện theo phương thức uỷ thác từng 

phần qua các tổ chức chính trị - xã hội nên việc cho vay có TSĐB tại chi nhánh 

chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng dư nợ. 

2.2.1.2. Nguyên nhân của nợ xấu 

a) Nguyên nhân khách quan: Nguyên nhân khách quan phát sinh bao gồm 

do bất khả kháng gây ra, nguyên nhân do cơ chế chính sách của Nhà nước. 

b) Nguyên nhân chủ quan gồm: Nguyên nhân thuộc về người vay; 

Nguyên nhân về chất lượng hoạt ñộng của các tổ TK&VV; Nguyên nhân về vai 

trò quản lý, ñiều hành của các ñơn vị nhận uỷ thác; Nguyên nhân thuộc về Ngân 

hàng. 

 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý nợ xấu tại NHCSXH tỉnh Kon Tum 

2.2.2.1. Công tác nhận dạng nợ xấu 

Chưa thống kê cụ thể và xem xét một cách nghiêm túc tất cả các khoản nợ 

xấu, các yếu tố dẫn ñến nợ xấu của từng nguồn cũng như cơ chế gây ra nợ xấu 

của chúng. Vì vậy, ñã bỏ sót hoặc không có biện pháp kiểm soát thích ñáng các 

yếu tố dẫn ñến nợ xấu. 

2.2.2.2. Công tác ño lường nợ xấu 

 Công cụ ño lường nợ xấu còn chung chung, chưa nhạy bén, từ ñó gây khó 

khăn cho việc kết luận cho vay và tính toán tài trợ. Việc phân loại khách hàng 

chỉ ñược ñặt ra theo hướng dẫn của ngân hàng cấp trên một cách hình thức, 

chưa thực hiện ñược trong thực tế. 

2.2.2.3 Hoạt ñộng kiểm soát nợ xấu 

 a) Công tác xây dựng chính sách quản lý nợ: chính sách quản lý nợ của 

chi nhánh thể hiện qua việc giảm trước và giảm sau của khoản cho vay và vẫn 

tập trung vào chính sách tín dụng và chính sách khách hàng. 

 b) Quy trình và thủ tục giám sát tín dụng, thu nợ, thu lãi 

 Nhìn chung, quá trình giám sát tín dụng ñều ñược chi nhánh triển khai 

thực hiện, tuy nhiên cách thức và biện pháp giám sát chưa ñược thực hiện một 

cách toàn diện, việc giám sát chỉ mang tính hình thức, ña phần là chưa có bằng 

chứng, không có quy ñịnh cụ thể về công tác giám sát tín dụng. 

 c) Công tác kiểm soát nợ xấu  
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 Mặc dù, Chi nhánh ñã chú trọng ñến công tác kiểm soát nợ xấu nhưng 

hiệu quả chưa cao. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng ñến công tác quản lý 

nợ xấu tại Chi nhánh trong thời gian qua. Chính vì vậy mà Chi nhánh cần phải 

tìm mọi biện pháp ñể nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt ñộng của công tác này. 

2.2.2.4. Công tác xử lý nợ xấu 

Ban lãnh ñạo chi nhánh NHCSXH tỉnh ñã tập trung mọi nỗ lực, bằng 

nhiều giải pháp ñể hạ thấp tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức thấp nhất như: yêu cầu 

khách hàng thực hiện việc trả nợ, yêu cầu bảo ñảm bằng tài sản, dùng công cụ 

phòng ngừa rủi ro bằng TSĐB…  Tuy nhiên, các biện pháp, giải pháp xử lý nợ 

thời gian qua của Chi nhánh chưa phát huy ñược tác dụng.  

 2.2.2.5. Công tác tài trợ xử lý nợ xấu 

Công cụ tài trợ rủi ro chủ yếu của Chi nhánh chủ yếu là sử dụng phương 

pháp trích lập dự phòng. Mức trích ñược tính bằng 0,02% trên số dư nợ bình 

quân năm. 

2.3. Đánh giá về công tác quản lý nợ xấu tại NHCSXH t ỉnh Kon Tum 

 2.3.1. Những thành công 

Hoạt ñộng của Chi nhánh luôn nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo, tạo ñiều 

kiện của lãnh ñạo Đảng, chính quyền, sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, ban 

ngành các cấp trên ñịa bàn; mạng lưới hoạt ñộng của Chi nhánh ngày càng ñược 

mở rộng; trình ñộ, năng lực của ñội ngũ cán bộ Chi nhánh ngày càng ñược nâng 

cao; quy trình tín dụng không ngừng ñược cải thiện, hợp lý và khá chặt chẽ; 

chất lượng hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay, tổ 

TK&VV ngày một nâng lên; việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông 

tin vào phục vụ cho công tác quản lý, giám sát toàn bộ hoạt ñộng ngân hàng 

ñược nhanh chóng, kịp thời. 

 2.3.2. Những hạn chế 

Việc thực hiện các biện pháp xử lý trực tiếp ñối với khách hàng chủ yếu 

mang tính chất hành chính nên chưa hiệu quả, chưa nâng cao chất lượng công 

tác xử lý nợ, chưa xử lý nợ một cách bài bản, chuyên nghiệp, do ñó khả năng 

thu hồi nợ xấu là không cao; việc tham gia vào thị trường tiền tệ còn hạn chế, 

chưa tham gia vào thị trường tiền tệ liên ngân hàng...; chưa có các biện pháp xử 

lý nợ qua thị trường; công tác quản lý nợ xấu chưa ñược chú trọng ñúng mức; 
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công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng của NHCSXH chưa ñáp ứng ñược yêu 

cầu, ñặc biệt là yêu cầu về tính phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa từ xa; hệ thống 

công nghệ thông tin chưa ñược ñầu tư ñúng mức, hệ thống thông tin báo cáo chưa 

phù hợp với ñặc thù của NHCSXH. 

 2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

2.3.3.1. Từ phía môi trường hoạt ñộng: Hoạt ñộng của NHCSXH mang 

tính ñặc thù, không hoạt ñộng theo cơ chế thị trường; Tại một số ñịa phương 

chưa nhận ñược sự quan tâm, chỉ ñạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự 

phối hợp của các ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

thiếu chặt chẽ, ñồng bộ…  

2.3.3.2. Từ phía ngân hàng: 

 Đôi khi chưa thực sự quan tâm và chỉ ñạo sát sao công tác xử lý nợ xấu, 

thiếu biện pháp xử lý kiên quyết, linh hoạt và chưa tranh thủ ñược sự ủng hộ 

của chính quyền, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở ñịa phương; việc chấp hành 

chế ñộ và quy trình nghiệp vụ của một số ngân hàng cơ sở, của một số cán bộ 

làm công tác tín dụng không tuân thủ ñúng với quy ñịnh của ngành; công tác 

giám sát chưa chặt chẽ… 

2.3.3.3. Từ phía khách hàng: 

 Hộ vay, ñặc biệt là hộ nghèo ở các khu vực khó khăn thiếu kiến thức về 

sản xuất kinh doanh; nhiều khách hàng lợi dụng kẽ hở của pháp luật ñể lừa ñảo, 

sử dụng vốn sai mục ñích, không có ý ñịnh trả nợ hoặc cố tình chây ỳ, dây dưa 

trong việc trả nợ. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU  

TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H ỘI T ỈNH KON TUM 

3.1 Mục tiêu, ñịnh hướng quản lý tín dụng và nợ xấu tại chi nhánh 

NHCSXH t ỉnh Kon Tum 

 3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum ñến năm 2015 

 3.1.2. Nghiên cứu nhu cầu và khả năng tín dụng của các ñối tượng chính 

sách tại Kon Tum thời gian tới 

3.1.2.1. Mục tiêu cho giai ñoạn 2011-2015  

Trong giai ñoạn tiếp theo 2011-2015, bảo ñảm 100% vốn tín dụng chính 

sách của Chính phủ ñến ñược với hộ nghèo và các ñối tượng chính sách xã hội 

khác; phấn ñấu ñạt mức tăng trưởng dư nợ chung cho các chương trình trong 

giai ñoạn 2011-2015 bình quân khoảng 15%; tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh 

chính sách, cơ chế quản lý… tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng mô hình 

quản lý ñã xác ñịnh, củng cố và hoàn thiện phương thức uỷ thác từng phần cho 

các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ TK&VV, T ổ giao dịch lưu ñộng và ñiểm giao 

dịch tại xã.  

3.1.2.2. Dự kiến nhu cầu tín dụng giai ñoạn 2011-2015 

- Dự kiến nguồn vốn giai ñoạn 2011-2015 là: 1.511.477 triệu ñồng (bình 

quân tăng trưởng trong giai ñoạn là 15%/năm) 

- Dự kiến tăng trưởng tín dụng giai ñoạn 2011-2015 các chương trình tín 

dụng là: 1.497.073 triệu ñồng (bình quân tăng trưởng trong giai ñoạn là 

15%/năm). 

 3.1.3. Định hướng của chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum về quản lý 

nợ xấu cho thời gian ñến 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế cho vay, thu nợ, thu lãi và xử 

lý nợ xấu của NHCSXH; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhất là hệ thống 

kiểm tra, giám sát nội bộ; Xác ñịnh tăng trưởng tín dụng phải ñi ñôi với việc 

duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng, ñáp ứng nhu cầu vốn một cách hợp lý, 

ñảm bảo khả năng hoàn trả vốn của khách hàng; Kiện toàn, củng cố và nâng cao 

chất lượng tín dụng hiện có; thu hồi nợ ñã xử lý rủi ro ñang hạch toán ngoại 

bảng; giảm thấp tỷ lệ nợ xấu…; Công khai dư nợ, danh sách hộ vay… tại các 
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ñiểm giao dịch xã, phường; Nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền các 

cấp, ñặc biệt là cấp xã, hội ñoàn thể các cấp, hoạt ñộng của tổ TK&VV; Làm tốt 

công tác xử lý nợ ñến hạn, nợ quá hạn, không ñể nợ quá hạn mới phát sinh. 

Phấn ñấu giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 1%... 

3.2. Một số giải pháp hạn chế nợ xấu tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon 

Tum 

 3.2.1. Nhóm giải pháp về công tác kiểm soát nợ xấu 

3.2.1.1. Nhận dạng nợ xấu 

a) Thực hiện kiểm tra ñối chiếu trực tiếp nợ vay hoặc phối hợp với Hội 

ñoàn thể các cấp ñặc biệt là cấp xã kiểm tra, ñối chiếu nợ vay.  

b) Tiến hành kiểm kê nợ thông qua việc ñổi sổ vay vốn và phát hành biên 

lai thu lãi tiền vay cho khách hàng. 

c) Thường xuyên kiểm tra lại sao kê nợ, bảng kê nợ lãi ñối với tất cả các 

tổ TK&VV, ki ểm tra danh sách nợ ñến hạn, nợ quá hạn, những tổ TK&VV có 

nợ lãi nhiều… tổ chức thăm viếng, gặp gỡ khách hàng, xây dựng phương án 

ngăn ngừa hợp lý. 

3.2.1.2. Xác ñịnh mức ñộ, nguyên nhân gây ra nợ xấu 

Khi phát hiện thấy các dấu hiệu phát sinh nợ xấu. Ngân hàng tiến hành 

ngay các bước xác ñịnh mức ñộ nghiêm trọng của nó và nguyên nhân gây ra nợ 

xấu, ñồng thời phải phân loại ngay chất lượng khoản vay. 

Xác ñịnh nguyên nhân như: nguyên nhân do khách hàng không chịu hợp 

tác, nguyên nhân do suy thoái kinh tế hoặc rủi ro do thị trường, nguyên nhân do 

trình ñộ, năng lực quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm, mất phẩm chất của cán 

bộ ngân hàng. 

3.2.1.3. Giải pháp về ño lường nợ xấu  

 Để ño lường nợ xấu của ngân hàng cần sử dụng bốn chỉ số sau: 

• Tỷ số giữa giá trị các khoản nợ quá hạn so với tổng dư nợ cho vay 

• Tỷ số giữa các khoản xoá nợ ròng so với tổng dư nợ cho vay 

• Tỷ số giữa phân bổ dự phòng tổn thất tín dụng hàng năm so với tổng 

dư nợ cho vay 

• Tỷ số giữa dự phòng tổn thất tín dụng so với tổng dư nợ cho vay 

 3.2.1.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh, ñánh giá khách hàng 
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Nâng cao năng lực quản lý nợ xấu cho ñội ngũ cán bộ trong Chi nhánh. 

Nắm vững các quy ñịnh của Nhà nước và của NHCSXH liên quan ñến việc cho 

vay vốn và tổ chức thu thập thông tin, lưu trữ thông tin phục vụ cho việc kiểm 

tra, thẩm ñịnh; Chi nhánh cần quan tâm hơn nữa các nội dung của công tác thẩm 

ñịnh.  

3.2.1.5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng 

Để tăng cường quản lý nợ xấu tại Chi nhánh, Chi nhánh cần thường xuyên 

xem xét khoản vay, kiểm tra lại ñiều kiện cho vay, ñánh giá tình trạng sản xuất, 

kinh doanh của khách hàng. 

Đối với công tác kiểm tra nội bộ: Chi nhánh cần có sự làm rõ trách nhiệm 

của bộ phận kiểm soát trong Chi nhánh.  

Đối với công tác giám sát việc sử dụng vốn vay: Phải tổ chức theo dõi 

chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của khách hàng.  

Ngoài ra, việc báo cáo kịp thời, theo ñúng yêu cầu về nợ xấu cũng là công 

cụ hỗ trợ ñắc lực cho công tác kiểm soát nợ xấu.  

3.2.1.6. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ban ñại diện 

HĐQT các cấp, nhất là cấp huyện.  

Cần phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên Ban ñại diện Hội 

ñồng quản trị các cấp trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

tín dụng ưu ñãi tại các ñịa phương. Hàng năm, Ban ñại diện Hội ñồng quản trị 

nên tiến hành kiểm tra tình hình hoạt ñộng tại cấp xã nên ít nhất từ 2-3 lần/năm. 

 3.2.2. Nhóm giải pháp về công tác quản lý và xử lý nợ xấu 

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu ñánh giá khả năng thu hồi nợ của các khoản 

vay khi ñến hạn, quá hạn; Ban hành quy ñịnh về xử lý nợ bị rủi ro do chủ quan 

của người vay; Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm chỉnh chính sách, quy trình nghiệp 

vụ tín dụng; Tăng cường công tác ñào tạo nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ 

Ngân hàng; Nâng cao chất lượng việc bình xét, phê duyệt ñối tượng ñủ ñiều 

kiện vay vốn; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; ñào tạo nghiệp 

vụ; Tăng cường ñầu tư Công nghệ Thông tin hiện ñại. 

Các biện pháp cơ bản xử lý nợ xấu, bao gồm: 

 3.2.2.1. Quy trách nhiệm ñòi nợ ñối với nhân viên ngân hàng 
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Đối với những khoản nợ có nguyên nhân chủ quan từ nhân viên tín dụng, 

ngân hàng kiên quyết sử dụng biện pháp quy trách nhiệm ñòi nợ cho người ñó. 

Trong trường hợp không thể ñòi nợ, người làm sai sẽ phải bồi thường cho ngân 

hàng và còn nhận thêm các hình thức kỷ luật khác. 

 3.2.2.2. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp 

Trên cơ sở kết quả phân tích và phân loại nợ xấu, ngân hàng cần tiến hành 

các biện pháp thích hợp ñôn ñốc khách hàng huy ñộng các nguồn vốn hợp pháp 

ñể trả nợ vay ngân hàng trong thời gian sớm nhất.  

Ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu phát sinh nợ xấu, ngân hàng lập tức 

ñưa vào danh sách các khoản nợ cần chú ý và theo dõi tình hình tài chính của 

khách hàng ñể thu hồi nợ. Ngân hàng cũng cần chú trọng tư vấn cho khách 

hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh.  

Đối với các khoản nợ xấu ñã phát sinh, trường hợp ngân hàng ñánh giá 

khách hàng có khả năng trả nợ tạm thời khó khăn về tài chính thì ngân hàng 

tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng vay vốn trên cơ sở thẩm ñịnh các phương án có 

hiệu quả.  

Ngoài ra, ñể nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng thu hồi nợ trực tiếp, ñiều 

quan trọng là NHCSXH Kon Tum cần phải xây dựng một cơ chế thưởng hấp 

dẫn trong việc thu hồi nợ xấu với tất cả ñối tượng giúp thu hồi nợ cho ngân 

hàng bao gồm cả nhân viên ngân hàng cũng như các cá nhân, tổ chức khác có 

tham gia.  

Cần mở rộng quan hệ ñối với các cơ quan ban ngành nhằm tranh thủ sự 

ủng hộ ñể thu hồi nhanh các khoản nợ xấu.  

3.2.2.3. Bán tài sản ñảm bảo, ñòi nợ người bảo lãnh 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về TSĐB tiền vay. 

- Làm tốt khâu thi hành án và các bản án. 

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng tại ñịa phương. 

- Cần phải ñưa ra các biện pháp quản lý, khai thác, xử lý TSĐB của ngân 

hàng một cách hữu hiệu. 

- Cần thu nhập, xác minh thông tin về các tài sản khác của khách hàng. 

3.2.2.4. Bán các khoản nợ 
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Biện pháp này ñược ngân hàng sử dụng ñối với các khoản nợ không có tài 

sản ñảm bảo hoặc không muốn mất thời gian ñòi nợ. Ngân hàng sẽ chuyển 

quyền ñòi nợ cho một tổ chức tín dụng hoặc cá nhân khác ñể sớm thu hồi vốn 

của mình như: Chứng khoán hóa, Bán nợ, Trái phiếu ràng buộc (Credit-lined 

Notes: CLN), Mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay. 

3.2.2.5. Bù ñắp bằng quỹ dự phòng rủi ro 

Khi các biện pháp thu hồi khác không có hiệu quả, ngân hàng có thể dùng 

quỹ dự phòng rủi ro ñể bù ñắp thiệt hại của khoản nợ tồn ñọng.  

 3.2.2.6. Sử dụng biện pháp pháp lý ñể xử lý 

NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện phải tham mưu cho UBND cùng cấp thành 

lập Ban chỉ ñạo thu hồi nợ xấu trên ñịa bàn, thành phần tham gia gồm: Lãnh 

ñạo UBND làm Trưởng ban, các thành viên là lãnh ñạo các ngành Công an, Tòa 

án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, Tài nguyên Môi trường, các Tổ chức 

chính trị - xã hội; và thành lập bộ phận thu nợ xấu tại Hội sở tỉnh và phòng giao 

dịch cấp huyện.  

 Xử lý nợ xấu phải trên cơ sở: các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, các thông tư, chỉ thị, thể lệ tín dụng do NHNN quy ñịnh và các văn 

bản hướng dẫn cụ thể của NHCSXH Việt Nam. Quy trình xử lý nợ xấu gồm các 

bước: 

- Tìm và xác ñịnh ñịnh nguyên nhân. 

- Đánh giá tổn thất và qui trách nhiệm. 

- Xác ñịnh trọng ñiểm xử lý.  

- Lập phương án báo cáo với cấp trên. 

- Giám sát xử lý là việc theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các bước xử 

lý. 

- Xử lý thu hồi nợ xấu. 

- Áp dụng kịp thời và linh hoạt các giải pháp xử lý nợ xấu có hiệu quả. 

 3.2.2.7. Sự trợ giúp của Chính phủ  

Đối với các khoản nợ xấu do các khoản vay theo chính sách của Chính 

phủ, các ngân hàng phải trông chờ vào nguồn bù ñắp từ ngân sách nhà nước. 

Do vậy, khi ngân hàng không thể thu hồi nợ ñược từ khách hàng thuộc ñối 

tượng này thì Chính phủ phải ñứng ra giải quyết cho ngân hàng. 
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3.2.3. Nhóm giải pháp về phòng ngừa nợ xấu 

3.2.3.1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng 

Để tăng cường quản lý nợ xấu thì cần hoàn thiện quy trình tín dụng hiện 

nay của Chi nhánh. Chi nhánh cần tách bạch chức năng của các bộ phận trong 

khi cho vay. 

Để giảm bớt tình trạng quá tải của cán bộ tín dụng hiện nay tại Chi nhánh, 

nên chăng tách quá trình cho vay thành 4 bộ phận: Bộ phận tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ; bộ phận kiểm tra, thẩm ñịnh; bộ phận quyết ñịnh cho vay và bộ 

phận kiểm tra, giám sát vốn vay. 

 3.2.3.2. Về cơ chế lãi suất cho vay 

Tiếp tục thực hiện cơ chế ưu ñãi về lãi suất. Mức ñộ ưu ñãi lãi suất phù hợp 

với khả năng tài chính của Nhà nước, của ñối tượng vay vốn trong từng thời kỳ 

theo hướng giảm dần và ñược thay thế bằng các cơ chế ưu ñãi khác. Áp dụng một 

mức lãi suất thống nhất cho một loại ñối tượng khách hàng khi có nhu cầu vay 

vốn các chương trình tín dụng ưu ñãi khác nhau. 

 3.2.3.3. Về vai trò, trách nhiệm của chính quyền ñịa phương, các ñơn vị 

nhận uỷ thác 

 a) Vai trò của chính quyền ñịa phương các cấp:  

 Huy ñộng nguồn lực và chỉ ñạo thực hiện các chương trình tín dụng chính 

sách ở ñịa phương; Hàng năm, trích một phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

ngân sách cấp mình ñể chuyển cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay; Tổ 

chức ñiều tra ñối tượng thụ hưởng và quản lý chặt chẽ danh sách hộ nghèo, các 

hộ ñược thụ hưởng chính sách tín dụng ưu ñãi trong từng thôn, bản, xã, huyện, 

tỉnh; Chỉ ñạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, 

xã hội và xoá ñói giảm nghèo trên ñịa bàn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

việc quản lý thực hiện các chương trình xóa ñói giảm nghèo và hoạt ñộng của 

NHCSXH… 

b) Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội:  

- Làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt chính sách tín 

dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo và các ñối tượng chính sách khác. 

- Nâng cao vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của các Tổ 

TK&VV.  
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- Chủ ñộng ñào tạo, nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ làm dịch vụ ủy 

thác, Ban quản lý Tổ TK&VV. 

 3.2.3.4. Về củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác của các tổ chức 

chính trị - xã hội, Tổ TK&VV  

Tổ chức ñào tạo thường xuyên, liên tục ñối với cán bộ hội, Ban quản lý 

Tổ TK&VV; nghiên cứu, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình 

quản lý hoạt ñộng ủy thác; tiếp tục củng cố tổ chức Tổ TK&VV. 

3.2.4. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Ngân 

hàng 

3.2.4.1. Nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ lãnh ñạo 

Đối với cán bộ ñiều hành và những cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ 

lãnh ñạo, cần phải ñược bồi dưỡng kiến thức mới về quản trị nợ xấu, rủi ro tín 

dụng, về cơ chế chính sách và pháp luật mới ban hành… 

 3.2.4.2. Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên 

 Phải thực hiện giao khoán khối lượng công việc trên mỗi nhân viên tín 

dụng. Cùng với việc giao khoán phải ñộng viên, giúp ñỡ ñể cán bộ tín dụng 

hoàn thành nhiệm vụ ñược giao; tăng cường giáo dục nhận thức, trình ñộ 

nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, ngân hàng cần quan tâm giáo dục ñạo ñức 

nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác ñối với cán bộ trực 

tiếp cho vay; xây dựng cơ chế tiền lương phù hợp với hiệu quả công việc, bảo 

ñảm cho cán bộ yên tâm công tác. 

3.2.4.3.  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng                            

Với trung tâm giám sát thông tin tín dụng CIC của NHNN, Chi nhánh cần 

chỉ ñạo các phòng giao dịch trực thuộc thường xuyên tìm hiểu thông tin của 

khách hàng là các doanh nghiệp trước khi cho vay; ñể công tác kiểm tra, kiểm 

soát có chất lượng, cần phải nhanh chóng ứng dựng công nghệ thông tin vào 

hoạt ñộng KTNB 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan hữu quan 

3.3.1.1. Kiến nghị với Chính phủ 

- Hạ thấp ñiều kiện xóa nợ: Những hộ vay bị thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh…bị thiệt hại trên 100% vốn và tài sản, những hộ vay do trình ñộ thấp, tàn 
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tật không biết làm ăn dẫn ñến thua lỗ, mất vốn không còn khả năng ñể trả nợ thì 

xem xét bổ sung cho xóa nợ. 

- Bổ sung biện pháp Miễn lãi tiền vay và Giảm lãi tiền vay vào quy ñịnh 

về xử lý nợ bị rủi ro.  

- Bổ sung ñối tượng cho vay là hộ cận nghèo, hộ khó khăn vào Nghị ñịnh 

78 cho phù hợp với thực tế cuộc sống. 

3.3.1.2. Với các Bộ, Ngành, Đoàn thể... 

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước triển khai xây dựng hệ thống khai thác dự 

liệu thông tin, nên có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng ngân 

hàng ñặc biệt là trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN.  

- Các ñoàn thể cần lồng ghép các chương trình chuyển giao công nghệ, 

các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…  

- Đối với các cơ quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Công an, 

Chính quyền ñịa phương… cần phối hợp và hỗ trợ NHCSXH trong việc xử lý, 

giải quyết các khoản nợ xấu.  

3.3.2. Kiến nghị với NHCSXH Việt Nam 

Đề nghị Tổng giám ñốc ủy quyền cho Giám ñốc chi nhánh cấp tỉnh quyết 

ñịnh việc gia hạn nợ ñối với khách hàng. 
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KẾT LUẬN 

 

Để các nguồn vốn tín dụng chính sách ưu ñãi từ NHCSXH ñược phát huy 

có hiệu quả, ñồng thời bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước là việc 

làm hết sức cần thiết của các cấp, các ngành. Do ñó, việc ñưa ra các biện pháp 

nhằm ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum là ñiều 

cần phải ưu tiên hàng ñầu. 

Trên cơ sở vận dụng những phương pháp nghiên cứu kết hợp với hoạt 

ñộng thực tế của chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum, luận văn ñã hoàn thành 

ñược các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Tìm hiểu lý thuyết về nợ xấu và quản lý nợ xấu. 

- Vận dụng lý thuyết quản lý nợ xấu ñể ñi sâu phân tích, ñánh giá thực 

trạng quản lý và xử lý nợ xấu tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum ñể tìm ra 

những mặt còn tồn tại, hạn chế. 

- Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn ñó, Luận văn ñã ñề xuất một số giải 

pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum. 

- Luận văn cũng ñã ñưa ra một số kiến nghị ñối với Chính phủ, các Bộ, 

Ngành, Đoàn thể và NHCSXH Việt Nam. 

  Để có ñược kết quả nghiên cứu này, tác giả ñã tập trung nghiên cứu trong 

một thời gian khá dài, sử dụng tốt các nguồn tư liệu hiện có. Tuy nhiên, sẽ 

không tránh khỏi những thiếu sót nhất ñịnh, tác giả kính mong quý thầy cô và 

người ñộc ñóng góp ý kiến ñể luận văn ñược hoàn thiện hơn./. 

 

 


