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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trải qua 10 năm kể từ khi thành lập và phát triển, hoạt động của 

Quỹ luôn tuân theo đúng các quy định tại Nghị định số 

138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, đáp ứng 

yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tiếp tục củng 

cố Quỹ là một tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp, đảm 

bảo đủ năng lực để thực hiện có hiệu quả các chính sách huy động 

vốn và đầu tư theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, thành phố giao. 

Để đạt được những thành tựu và bước tiến đáng kể trong thời 

gian qua, một trong những mắc xích không thể thiếu trong hoạt động 

tại Quỹ đó chính là công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư. 

Bởi lẽ kết quả thẩm định sẽ là cơ sở tham mưu cho Ban Giám đốc, 

Hội đồng quản lý, cũng như UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết 

định dự án có đủ điều kiện để được phê duyệt đầu tư hay không?. 

Đồng thời, với nguyên tắc hoạt động cho vay của Quỹ là phải đảm 

bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn thì công tác thẩm định dự 

án đóng vai trò rất quan trọng trong việc ra quyết định cho vay nhằm 

bảo toàn vốn nhà nước, nhất là trong khi nguồn vốn ngân sách chi 

đầu tư phát triển còn nhiều hạn chế, tình trạng thâm hụt ngân sách, 

nợ công cao.Thế nhưng, trong quá trình hoạt động cho vay thì một 

vài dự án chưa thực sự mang lại hiệu quả, vẫn tồn tại một số hạn chế 

mang tính khách quan và chủ quan trong công tác thẩm định nhưng 

vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và sâu sát để tìm ra các 

giải pháp hạn chế, khắc phục.  
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Xuất phát từ thực trạng nêu trên, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện 

công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư của 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để đề xuất khuyến nghị 

hoàn thiện công tác này của Quỹ. 

 

- Hoạt động cho vay đầu tư của QĐTPTĐP bao gồm những nội 

dung và đặc điểm gì? 

- Đặc điểm, mục tiêu của thẩm định dự án trong cho vay đầu tư 

của QĐTPTĐP? Và công tác tổ chức bao gồm các công việc gì ?  

- Kết quả công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư của 

QĐTPTĐP được phản ánh qua các tiêu chí nào? Nhân tố nào ảnh 

hưởng đến công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư của 

QĐTPTĐP ? 

- Thực trạng công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư 

QĐTPT thành phố Đà Nẵng? Có những thành công, hạn chế và 

nguyên nhân gì? 

- QĐTPT thành phố Đà Nẵng và các chủ thể liên quan cần làm 

gì để hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư của 

Quỹ trong thời gian tới? 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: lý luận về thẩm định dự án trong cho 

vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và thực tiễn công 

tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu:  
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+ Nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về công tác thẩm 

định dự án trong hoạt động cho vay đầu tư. Đề tài chỉ nghiên cứu 

công tác thẩm định dự án trong thẩm định lần đầu phục vụ trực tiếp 

cho việc ra quyết định cho vay, không nghiên cứu công tác tái thẩm 

định. Ngoài ra, trong công tác thẩm định dự án trong hoạt động cho 

vay thì đề tài tập trung về công tác thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội, 

hiệu quả tài chính của dự án. Những nội dung khác của dự án luận 

văn chỉ quan tâm đến việc thẩm định những khía cạnh có liên quan 

đến hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả tài chính của dự án và rủi ro 

của dự án. 

+ Không gian: nghiên cứu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 

Đà Nẵng. 

+ Về thời gian: 2012 - 2017. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa 

- Các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu, so sánh, phân tích 

   - Phương pháp phỏng vấn, thu thập 

5. Bố cục đề tài 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác thẩm định dự án trong 

cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. 

- Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án trong cho 

vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 

- Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện công tác thẩm định dự án 

trong cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Đối với tổng thuật các bài báo khoa học, các bài báo như: 

+ “Bàn về thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại” 

(Ths.Nguyễn Minh Châu, Tạp chí Tài chính kế toán số 04-2016). 
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+ “Thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay của ngân hàng 

thương mại” (Nghiêm Văn Bảy, Tạp chí Tài chính kế toán số 02-2017). 

+ “Vấn đề thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư” (Thân 

Như Hà, Tài chính kế toán số 01-2017). 

Mặc dù các bài viết tại tạp chí ít phân tích các hạn chế và bài học 

kinh nghiệm đúc kết được hoặc trao đổi về những khó khăn trong công 

tác thẩm định dự án tuy nhiên hầu hết các bài viết đều đã đưa ra những 

cơ sở lý luận vai trò quan trọng của việc thẩm định dự án, trong đó có 

thẩm định tài chính dự án.  

- Đối với tổng thuật về luận văn thạc sỹ: 

+ “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đà Nẵng” của Phan 

Thị Hoài Dung, 2013, Đại học kinh tế Đà Nẵng; “Hoàn thiện công tác 

thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Bản Việt” của 

tác giá Nguyễn Ngọc Hà, 2016, Đại học Đà Nẵng… 

        + “Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động đầu 

tư tại QĐTPT thành phố Đà Nẵng” của Đỗ Thị Hồng Thy (năm 2011); 

“Phân tích hoạt động cho vay của QĐTPT thành phố Đà Nẵng” của 

Phan Thị Ngọc Huyền (năm 2016); “Hoàn thiện công tác cho vay đầu 

tư tại QĐTPT thành phố Đà Nẵng” của Đỗ Lê Bữu Trân (năm 2017). 

Theo đó, các đề tài hoàn thiện công tác thẩm định dự án hay 

thẩm định tài chính dự án trong cho vay thì NHTM chủ yếu chỉ dựa 

vào những kết quả thẩm định tài chính khi dự án có NPV ≥ 0, IRR> 

WACC mà chưa đề cập việc giải quyết đối với các dự án không thể 

phân tích được hiệu quả hoặc dự án không mang lại nguồn thu trực 

tiếp để trả nợ. Điều này đồng nghĩa với việc các luận văn chưa nhấn 

mạnh được tầm quan trọng của việc phân tích khả năng trả nợ của dự 

án khi quyết định cho vay cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án 
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mang lại... Như vậy, bản thân các luận văn trước đây nghiên cứu tại 

Quỹ Đầu tư phát triển phố Đà Nẵng vẫn chưa giải quyết được vấn đề 

này. 

Các nghiên cứu gần đây về Qũy Đầu tư phát triển thành phố Đà 

Nẵng hầu hết nghiên cứu chung về mô hình hoạt động của Quỹ hoặc 

cụ thể như hoàn thiện công tác huy động vốn, công tác cho vay đầu 

tư, phân tích hoạt động cho vay mà chưa có nghiên cứu nào đi sâu về 

hoàn thiện công tác thẩm định dự án - bước quan trọng trong việc 

đưa ra quyết định trong hoạt động cho vay đầu tư. Đặc biệt thời điểm 

nghiên cứu là khi Quỹ đã đi vào hoạt động được 10 năm, đây không 

phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để đúc kết những 

hạn chế, nguyên nhân trong thời gian qua, đồng thời đề xuất những 

kiến nghị để hoàn thiện công tác thẩm định trong thời gian đến. 

Đề tài nghiên cứu về thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại 

các Ngân hàng thương mại không quá xa lạ với người đọc, tuy nhiên 

đối với công tác thẩm định trong cho vay đầu tư của QĐTPTĐP nói 

chung và QĐTPT thành phố Đà Nẵng nói riêng sẽ là một đề tài mới 

mẻ.  

Xuất phát từ các nội dung chưa hoàn thiện nêu trên, việc nghiên 

cứu, đánh giá và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác 

thẩm định dự án trong hoạt động cho vay đầu tư tại QĐTPT thành 

phố Đà Nẵng là cần thiết. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ 

 PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 

1.1. QUỸ ĐẦU TƯ  

1.1.1. Khái niệm Quỹ Đầu tư 

1.1.2. Phân loại các Quỹ Đầu tư 

1.2. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 

1.2.1. Khái niệm Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1.2.2. Đặc điểm Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

Là một tổ chức tài chính Nhà nước của thành phố, hoạt động 

theo mô hình tổ chức tín dụng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự 

chủ về tài chính không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển 

vốn. Thực hiện huy động vốn trung và dài hạn để cho vay và đầu tư 

trực tiếp các dự án thuộc các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

ưu tiên phát triển của địa phương 

QĐTPTĐP là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động độc 

lập, không đơn thuần là tìm kiếm lợi nhuận như các ngân hàng 

thương mại, không thay thế cho ngân sách địa phương thực hiện cấp 

phát vốn cho các dự án đầu tư mà thực hiện cho vay, đầu tư, góp vốn 

thành lập doanh nghiệp với vai trò “vốn mồi” để huy động các nguồn 

lực tài chính từ mọi thành phần kinh tế trong xã hội tham gia phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên địa phương, 

phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa địa phương nhưng 

phải thu hồi được và bảo toàn được vốn. 

1.2.3. Hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương  

Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước theo quy định của pháp luật. 
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 Đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu 

tư; góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận ủy thác quản lý nguồn 

vốn đầu tư, cho vay đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, phát 

hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn cho ngân 

sách địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh, thành phố. 

1.3. CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ĐỊA PHƯƠNG 

1.3.1. Khái niệm cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa 

phương 

Cho vay đầu tư tại QĐTPTĐP là một hình thức tín dụng đầu tư 

của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho những dự án đầu tư phát triển của các 

thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh 

tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, 

theo chiến lược phát triển kinh tế hằng năm của địa phương. 

1.3.2. Đặc điểm cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa 

phương 

 - Đối tượng cho vay là các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương. 

- Tài sản bảo đảm (TSBĐ) thường là máy móc thiết bị, công 

trình hạ tầng chuyên dụng hình thành trong tương lai, mang tính đặc 

thù cao như hệ thống xử lý nước thải, bến và cầu cảng biển, hệ thống 

cấp thoát nước, … khả năng chuyển đổi thành tiền thấp hoặc không 

có khả năng chuyển đổi thành tiền. QĐTPTĐP vẫn cho vay các dự án 

không có tài sản bảo đảm trong trường hợp các dự án được thực hiện 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương.   
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- QĐTPTĐP không có dịch vụ thanh toán, khi giải ngân và thu 

hồi nợ đều thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng nơi 

QĐTPTĐP mở tài khoản giao dịch; Quỹ không kiểm soát được dòng 

tiền vào, dòng tiền ra của dự án nên hoàn toàn thiếu sự chủ động 

trong quá trình giám sát dòng tiền của dự án, việc trả nợ phụ thuộc 

chủ yếu vào ý chí trả nợ của doanh nghiệp, hoặc sự thỏa thuận giữa 

ba bên Quỹ, khách hàng và bên thứ ba như ngân hàng.  

- Chỉ cho vay các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong địa bàn địa 

phương mà Quỹ được thành lập, không cho vay đối với các dự án nằm 

ngoài địa phương. 

- Khách hàng là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, không cho vay đối với 

các cá nhân. 

- Đồng tiền cho vay: bằng tiền Việt Nam. 

- Lãi suất cho vay: lãi suất cho vay của QĐTPTĐP được xác 

định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của 

các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, các chi phí 

khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ và bảo toàn, phát 

triển nguồn vốn chủ sở hữu. Trường hợp UBND tỉnh, địa phương 

cho vay thấp hơn mức tối thiểu theo quy định thì phải cấp bù chênh 

lệch lãi suất từ ngân sách địa phương theo quy định. Ngoài ra, lãi 

suất cho vay thường thấp và ổn định hơn so với lãi suất của các 

NHTM là lợi thế của QĐTPTĐP trong việc tiếp cận doanh nghiệp để 

cho vay đầu tư. 

- Về mục tiêu cho vay đầu tư dự án của QĐTPTĐP: góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng, do đó buộc phải quan tâm 

đến hiệu quả kinh tế-xã hội địa phương. Ngoài ra, yêu cầu đảm bảo 

sinh lời tối thiểu đủ để trả nợ vay và phòng ngừa rủi ro, nhằm đảm 
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bảo bảo toàn vốn của Quỹ khi cho vay. Trong khi đó, các NHTM đặc 

biệt quan tâm hiệu quả tài chính, sinh lời hơn là quan tâm hiệu quả 

kinh tế - xã hội, trong đó giải quyết công ăn việc làm, ảnh hưởng tác 

động của môi trường, tăng nguồn thu ngân sách… 

1.3.3. Thẩm định dự án trong cho vay đầu tư của Quỹ Đầu 

tư phát triển địa phương 

a. Dự án đầu tư 

b. Khái niệm thẩm định dự án trong cho vay đầu tư 

c. Đặc điểm thẩm định dự án trong cho vay đầu tư 

QĐTPTĐP phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây 

dựng…và quy định theo thỏa ước cho vay giữa Bộ Tài chính và Tổ 

chức tài chính quốc tế. 

Nguyên tắc hoạt động của QĐTPTĐP là bảo toàn và phát triển 

vốn, không vì mục tiêu lợi nhuận. Bên cạnh đó, do chức năng là công 

cụ hỗ trợ tài chính địa phương, giảm bớt cân đối vốn ngân sách địa 

phương, nên công tác thẩm định phải tập trung vào hạn chế rủi ro cho 

hoạt động tín dụng của Quỹ. Do đó, trong công tác thẩm định dự án 

trong cho vay đầu tư, Qũy sẽ quan tâm ngoài khía cạnh thẩm định hiệu 

quả tài chính, khả năng trả nợ nhằm đảm bảo thu hồi vốn thì khía cạnh 

hết sức quan tâm là hiệu quả kinh tế - xã hội. Hơn nữa, về lãi suất cho 

vay thường ổn định hơn của các NHTM và còn phụ thuộc vào lãi suất 

huy động các nguồn tài trợ quốc tế, điều này liên quan đến lãi suất 

chiết khấu trong công tác thẩm định dự án cho vay. 

d. Mục tiêu thẩm định dự án trong cho vay đầu tư 

- Góp phần kiểm soát được rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư, 

bảo đảm Quỹ thu hồi được vốn và lãi cho vay theo thỏa thuận, bảo toàn 

và phát triển vốn, đồng thời bảo đảm về hiệu quả kinh tế - xã hội. 
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- Là cơ sở để đề xuất các biện pháp, thỏa thuận với Chủ đầu tư 

về kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai đầu tư cũng như trong 

giai đoạn vận hành dự án. 

1.4.  CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY 

ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 

1.4.1. Tổ chức thẩm định dự án  trong cho vay đầu tư của 

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

1.4.2. Nội dung công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu 

tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

 Để thẩm định hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án, các chủ 

đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, QĐTPTĐP đều phải tiến hành thẩm 

định, xem xét các chỉ tiêu tài chính, kinh tế, xã hội, môi trường, pháp 

lý của dự án. Qua đó, cân nhắc xem có nên thực hiện đầu tư hay tài trợ 

dự án hay không. Tuy nhiên, vì mục tiêu hoạt động của QĐTPTĐP là 

tập trung vào thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng trả nợ, do đó 

đề tài chỉ đưa ra những khía cạnh khác mà Quỹ cũng cần quan tâm 

thẩm định nhưng liên quan đến việc trả nợ, kinh tế xã hội và nội dung 

liên quan đến rủi ro dự án trong công tác thẩm định  

a. Kiểm tra thông tin của dự án và thu thập thông tin bổ sung 

b. Thẩm định nội dung của dự án 
- Thẩm định mục tiêu của dự án 

- Thẩm định pháp lý của dự án 

- Thẩm định tư cách pháp lý, năng lực triển khai và điều hành 

dự án của chủ đầu tư 

- Thẩm định địa điểm đầu tư 

- Thẩm định kỹ thuật công nghệ của dự án 

- Thẩm định các giải pháp xây dựng, kiến trúc … của dự án 
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- Thẩm định thị trường các yếu tố đầu vào, đầu ra của dự án 

- Thẩm định hiệu quả KT-XH của dự án 

- Thẩm định hiệu quả tài chính của dự án 

- Phân tích điểm hòa vốn trả nợ của dự án 

- Thẩm định phương án trả nợ 

- Thẩm định khả năng rủi ro của dự án 

+  Phương pháp phân tích độ nhạy của dự án 

+ Phương pháp phân tích tình huống 

+ Phương pháp phân tích mô phỏng - Monte Carlo 

+ Phương pháp tính thêm tỷ lệ phần bù rủi ro trong lãi suất chiết 

khấu.v.v  

c. Lập tờ trình kết quả thẩm định dự án 

d. Phê duyệt kết quả thẩm định dự án  

1.4.3. Tiêu chí phản ánh kết quả công tác thẩm định dự án 

trong cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

a. Số lượng và quy mô dự án đầu tư đã được thẩm định 

b. Thời gian và chi phí thẩm định dự án 

c. Dư nợ cho vay đầu tư dự án 

d. Tỷ lệ dự án có phát sinh nợ xấu trên số dự án cho vay 

e. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay đầu tư 

f. Tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu quả 

1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC THẨM 

ĐỊNH DỰ ÁN  TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 

1.5.1. Nhân tố bên trong  

a.  Chính sách cho vay đầu tư của Quỹ 
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b. Nguồn vốn cho vay đầu tư của Quỹ 

c. Nguồn thông tin phục vụ cho công tác thẩm định dự án 

d. Số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề 

nghiệp  

của chuyên viên thẩm định  

e. Bộ phận xúc tiến dự án 

f. Năng lực quản trị điều hành của đội ngũ nhân sự lãnh đạo Quỹ 

g. Công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác thẩm định 

nói chung và thẩm định dự án nói riêng 

1.5.2. Nhân tố bên ngoài  

a. Môi trường kinh tế- xã hội, pháp lý, thông tin địa phương 

b. Quan điểm, chủ trương đầu tư của lãnh đạo địa phương 

c. Nhu cầu vay đầu tư thuộc các lĩnh vực ngành nghề, khu 

vực địa lý ưu tiên của địa phương  

d. Năng lực lập, triển khai và điều hành dự án của chủ đầu tư 

e. Hoạt động cho vay đầu tư dự án của các NHTM và các 

TCTD khác trên địa bàn 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1 tác giả đã hệ thống hoá được các vấn đề cơ bản 

về đặc điểm và mục tiêu hoạt động của QĐTPTĐP. Qua đó, nêu được 

đặc thù của trong hoạt động cho vay đầu tư, trong đó đưa ra một số 

đặc điểm khác biệt trong hoạt động cho vay với các NHTM; nội dung 

công tác thẩm định dự án và các tiêu chí phản ánh kết quả và các nhân 

tố ảnh hưởng trong công tác thẩm định trong vay đầu tư của 

QĐTPTĐP. Từ đó cơ cơ sở để phân tích thực trạng công tác thẩm định 

dự án trong cho vay đầu tư cũng như những hạn chế, nguyên nhân, tác 

giả đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự 

án tại QĐTPT thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG 

CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố Đà Nẵng 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Đà Nẵng 

a. Cơ cấu tổ chức quản lý 

b. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban nghiệp vụ 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ 

2.1.4. Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Đà Nẵng trong từ 2012-2017 

a. Kết quả hoạt động huy động vốn 

Ngoài nguồn vốn do ngân sách cấp nêu trên, đến năm 2010 Quỹ 

đã huy động được hai nguồn vốn WB và AFD. Tổng vốn đã đăng ký 

từ 02 tổ chức này tính đến tháng 12/2017 là 534 tỷ đồng (WB là 216,4 

tỷ đồng, AFD là 317,6 tỷ đồng). Ngoài ra, Quỹ đang xúc tiến làm việc 

với Ngân hàng Phát triển Châu Á để huy đồng từ tổ chức này. 
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Hình 2.2: Tình hình nguồn vốn hoạt động qua các năm 2012-2017 

b. Kết quả hoạt động đầu tư 

 Hoạt động cho vay đầu tư 

Hoạt động cho vay đầu tư tại Quỹ thời gian qua được triển khai 

khá hiệu quả, là hoạt động chủ yếu tạo ra doanh thu cho Quỹ.Từ 

2012 đến 2017, Quỹ đã cho vay 98 dự án với tổng giá trị Hợp đồng 

tín dụng là 2.155,071 tỷ đồng. Lĩnh vực cho vay đa dạng và đảm bảo 

đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, danh mục 

lĩnh vực ưu tiên theo quy định: 

 
Hình 2.3: Lĩnh vực đầu tư qua các năm 2012-2017 

 .Hoạt động đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh 

nghiệp 
 Quỹ đã tích cực xúc tiến một số dự án, phối hợp chặt chẽ với 

các Sở, ngành làm việc và đã trình UBND thành phố đề xuất tham gia 

đầu tư trực tiếp theo các hình thức góp vốn đầu tư hoặc trực tiếp bỏ 

vốn đề đầu tư các dự án, tuy nhiên vẫn chưa có dự án nào được UBND 

thành phố cho chủ trương đầu tư để thực hiện giải ngân vốn theo chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay, Quỹ đang nghiên cứu xây dựng phương 
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án đầu tư dự án Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp (DNC2) để đề 

xuất UBND thành phố cho phép tham gia đầu tư trực tiếp. 

 - Đối với hoạt động góp vốn, Quỹ thực hiện đầu tư góp vốn vào 

06 doanh nghiệp với tổng số vốn góp là 86.658,5 triệu đồng. 

 Hoạt động nhận ủy thác 

 Hoạt động nhận ủy thác của Quỹ mới phát triển mạnh từ năm 

2014 đến 2015, nguồn thu từ hoạt động này không đáng kể, tuy nhiên 

đây là nhiệm vụ chính trị do UBND thành phố giao. 

 Một số hoạt động khác 

Hiện nay, Quỹ đã báo cáo UBND thành phố xin ý kiến Bộ Tài 

chính về phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ sang mô 

hình hoạt động Công ty đầu tư tài chính Nhà nước; xây dựng và báo 

cáo xin ý kiến UBND thành phố Đề án thành lập Quỹ Đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng và thực hiện một số nhiệm vụ 

khác theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

 Kết quả hoạt động 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ giai đoạn 2012-2017 

được đánh giá khá tốt, các chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập nhìn 

chung đều khả quan và có tăng dần qua các năm, nhất là từ 2014-

2017 có chuyển biến tốt hơn. Tổng doanh thu hoạt động của Quỹ qua 

6 năm khoảng 413.000 triệu đồng, bình quân mỗi năm là 68.831 triệu 

đồng, tốc độ tăng bình quân 2012-2017 là 2,07%/năm, tổng lợi 

nhuận trước thuế là 241.711 triệu đồng. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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2.2.1.  Công tác tổ chức thẩm định dự án trong cho vay đầu 

tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 

Quy trình thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại Quỹ 

Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 

2.2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án trong cho vay 

đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 

a. Thẩm định mục tiêu của dự án 

Thẩm định mục tiêu dự án là bước đầu quan trọng để xem xét 

dự án có phù hợp để được xem xét cho vay hay không. Bởi vì khi 

thẩm định sai mục tiêu dự án sẽ ảnh hưởng đến xác định nhóm lãi 

suất phù hợp theo mục tiêu hoặc cho vay sai đối tượng dẫn đến làm 

thất thoát vốn nhà nước.  

b. Thẩm định pháp lý của dự án 

Thẩm định pháp lý dự án cần bảo đảm đầy đủ và đúng quy định của 

nhà nước nhằm giúp dự án có thể triển khai và vận hành thông suốt.  

Trong quá trình thẩm định, Chủ đầu tư cần chứng minh cho 

Quỹ thấy rõ bằng chứng dự án có khả năng vận hành trơn tru, mặt 

khác Quỹ sẽ thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và khả năng rủi ro về 

pháp lý của dự án. 

c. Thẩm định tư cách pháp lý, năng lực triển khai và điều 

hành dự án của chủ đầu tư 

Chủ đầu tư phải có đủ tư cách pháp lý theo quy định của Luật 

doanh nghiệp và phù hợp với Điều lệ của Công ty ban hành.  

Đồng thời xem xét đánh giá về khả năng vận hành, kinh nghiệm 

quản lý của Chủ đầu tư trong việc vận hành các dự án và đánh giá về 

nguồn nhân lực như số lượng lao động cần có, số lượng lao đồng có 

tay nghề, có trình độ kỹ thuật…  

d. Thẩm định địa điểm đầu tư 
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 Kiểm tra về sự phù hợp của việc đầu tư dự án có thuận lợi hay 

khó khăn về hệ thống giao thông 

e. Thẩm định kỹ thuật công nghệ của dự án 

Về thực tế, các chuyên viên thẩm định bị hạn chế trong công tác 

này, thường việc đánh giá phụ thuộc vào thông tin CĐT cung cấp và 

tìm hiểu thông tin từ những cơ sở sản xuất tương đồng.  

f. Thẩm định giải pháp xây dựng, kiến trúc…của dự án 

Xem xét quy mô xây dựng có phù hợp với Suất vốn đầu tư, giải 

pháp kiến trúc có phù hợp theo quy định hay không? 

g. Thẩm định thị trường các yếu tố đầu vào, đầu ra của dự án 

Chuyên viên thẩm định luôn tìm hiểu thông tin về thị trường để 

có dự đoán về khả năng khai thác của dự án, về nhu cầu hiện tại và 

tương lai hoặc dự đoán về biến động của thị trường trong tương lai khi 

có các dự án khác… 

h. Thẩm định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Khi đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội, QĐTPT thành phố Đà 

Nẵng thường đánh giá định tính như giải quyết vấn đề môi trường, 

công ăn việc làm, tăng thu ngân sách địa phương…, bởi để sử dụng 

phương pháp định lượng nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng tích cực 

và tiêu cực cần rất nhiều số liệu và rất phức tạp. 

Đồng thời, phải đánh giá về kỹ thuật công nghệ máy móc thiết 

bị dự án, nguyên nhiên liệu vận hành hay trong quá trình vận hành có 

gây ra những tác động có ảnh hưởng đến môi trường, biến đổi khí 

hậu không. Tuy nhiên nội dung này cũng mang tính tương đối, đây 

cũng là hạn chế trong công tác thẩm định dự án như đã nêu trên. 

i. Thẩm định hiệu quả tài chính dự án 

- Thẩm định TVĐT của dự án 
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- Thẩm định nguồn vốn tài trợ dự án: đối với nguồn vốn đối 

ứng; vốn vay từ Quỹ; vốn vay từ NHTM, phát hành trái phiếu, tổ chức 

và cá nhân khác 

- Thẩm định dòng tiền doanh thu, chi phí, lợi nhuận dự kiến 

của dự án 

- Phân tích điểm hòa vốn trả nợ của dự án: Thực tế, Quỹ 

không thực hiện phân tích điểm hòa vốn trả nợ của dự án khi thẩm 

định hiệu quả tài chính dự án mà chỉ chú trọng trong việc phân tích 

khả năng trả nợ của dự án và các hệ số đánh giá khả năng trả nợ. 

- Phân tích khả năng trả nợ của dự án 

- Thẩm định khả năng rủi ro của dự án: Phương pháp phân tích 

rủi ro tại Quỹ hiện nay chỉ phân tích sử dụng phương pháp độ nhạy 

(một chiều và hai chiều), chưa sử dụng phương pháp tiên tiến khác.  

2.2.3.  Kết quả công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu 

tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 

a.  Số lượng và quy mô DAĐT đã được thẩm định và cho vay qua 

các năm 

Từ giai đoạn 2012-2017 số dự án được thẩm định và phê duyệt 

diễn ra không đều, bình quân mỗi năm thẩm định 17 dự án đầu. Có 

những năm phát sinh các dự án công trình ngân sách, đầu tư công 

được phê duyệt cho vay trước khi qua thẩm định để yêu cầu đáp 

ứng khoản vay kịp thời, do đó số dự án được phê duyệt lớn hơn số 

dự án thẩm định (2012, 2017). Đây cũng là nhược điểm trong công 

tác cho vay dự án của Quỹ, không phát huy được vai trò của bộ 

phận thẩm định.  

Số lượng cũng như tỷ trọng số dự án đã cho vay nhưng không 

thu hồi được nợ đúng hạn giảm qua các năm, năm 2015-2017 chưa 

phát sinh các dự án đã thẩm định nhưng thu hồi nợ quá hạn. 
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b. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cho vay của Quỹ từ 2012-2017 

Bảng 2.4: Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu cho vay đầu tư từ 2012-2017 

                Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Số tiền phê duyệt 

cho vay theo kế 

hoạch 

250.000 300.000 370.000 300.000 350.000 500.000 

2 

Số tiền phê duyệt 

cho vay theo 

thực tế 

452.000 165.845 350.230 284.000 375.850 641.990 

3 
Tỷ lệ hoàn thành 

Kế hoạch (%) 
181 55 95 95 107 128 

 (Nguồn: kế hoạch được phê duyệt hằng năm tại Quỹ)  

c. Thời gian và chi phí thẩm định dự án 

Bảng 2.5: Thời gian thẩm định dự án một hồ sơ cho vay đầu tư 

STT Khoản mục 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Khoảng thời gian từ khi 

nhận hồ sơ đến khi hoàn tất 

công tác thẩm định dự án 

(ngày) 

5-7  5-7  5-7  5-7  5-10  5-10 

 (Nguồn: Số liệu thống kê theo dữ liệu của Phòng Thẩm định) 

d. Nợ xấu từ 2012-2017  

Hầu hết các dự án đầu tư phát sinh nợ xấu các năm gần đây do 

yếu tố khách quan, tuy nhiên cũng phải thừa nhận trong công tác 

thẩm định dự án cho vay tại Quỹ vẫn chưa đủ chặt chẽ khi đánh giá, 

phân tích rủi ro khi cho vay dự án đầu tư và đánh giá nguồn trả nợ; 

đánh giá tình hình kinh doanh của các đơn vị vay kinh doanh, sản 

xuất xuất khẩu trước đây chưa chính xác. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ 

ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thành công đạt được 

- Đối tượng và mục đích vay vốn góp phần phát triển hệ thống hạ 

tầng cơ sở của thành phố (hệ thống điện, nước, giáo dục, nhà ở,…). 

- Chuyên môn hóa từng mảng nghiệp vụ đối với từng phòng.  

- Công tác tổ chức thẩm định dự án bảo đảm có sự kiểm tra 

chéo và phối hợp lẫn nhau giúp phát huy tối đa hiệu quả công việc.  

- Nội dung thẩm định đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích 

cực, chặt chẽ hơn và phù hợp với thực tế, góp phần loại bỏ những dự 

án không thực sự hiệu quả. Kết quả đó còn được thể hiện qua tỷ lệ nợ 

xấu được cải thiện là 0% trong năm 2015, 2016 và năm 2017. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân  

a. Hạn chế  

b. Nguyên nhân 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Dựa trên cơ sở lý luận về công tác thẩm định dự án trong cho 

vay đầu tư được nêu tại Chương 1, trong Chương 2 tác giả trình bày 

tổng quan các nội dung về quá trình hình thành và phát triển,  mô 

hình tổ chức hoạt động và kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2017. Theo đó đề tài 

đã tập trung phân tích đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án 

tại Quỹ trong thời gian qua. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, tồn 

tại hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng để làm cơ sở quan trọng để 

tác giả đưa ra khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định cho 

vay dự án đầu tư tại Chương 3. 
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CHƯƠNG 3 

KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ 

ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 

3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020  

a. Mục tiêu tổng quát 

b. Mục tiêu cụ thể 

3.1.2. Định hướng phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020  

a.  Mục tiêu phát triển 

b.  Định hướng phát triển 

3.1.3. Định hướng hoạt động cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

3.1.4. Định hướng cho công tác thẩm định dự án trong cho 

vay đầu tư trong thời gian tới 

3.2. KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 3.2.1. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng  

a. Hoàn thiện công tác tổ chức, điều hành việc thẩm định dự án 

đầu tư 

 - Hiện tại, cần ổn định công tác nhân sự kết hợp tổ chức phân công 

theo cơ chế phối hợp, kiểm tra chéo. Thời gian đến, phân công theo năng 

lực, sở trường của mỗi người phụ trách một số lĩnh vực nhất định. 

 - Thành lập tổ thẩm định TSBĐ tách riêng bộ phận thẩm định… 

b. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ 
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Để rút ngắn thời gian thẩm định và chặt chẽ báo cáo thẩm định. 

c. Hoàn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tư 

Đối với phân tích kỹ thuật công nghệ, tham vấn ý kiến chuyên gia 

hoặc thuê cơ quan tư vấn. 

Nghiên cứu tham mưu ban hành Sổ tay môi trường - xã hội từng 

loại hình dự án, bổ sung phân tích định lượng khi thẩm định hiệu quả 

kinh tế - xã hội, phân tích thêm các phương pháp đánh giá rủi ro. 

d. Tăng cường công tác tổ chức, thu thập thông tin phục vụ công 

tác thẩm định dự án 

e. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định dự án đầu tư 

3.2.2. Đối với Chủ Đầu tư 

3.2.3. Đối với UBND, Sở ban ngành thành phố Đà Nẵng 

3.2.4. Khuyến nghị khác 

a. Đối với Chính phủ 

b. Đối với Bộ Tài chính 

c. Đối với Kiểm toán Nhà nước 

d. Đối với Ngân hàng Nhà nước 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Từ những nghiên cứu lý luận, thực trạng công tác thẩm định dự 

án trong cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 

từ 2012-2017, trong đó minh họa vấn đề thông qua số liệu và thực 

trạng trong phân tích dự án; định ướng phát triển cũng như định 

hướng hoạt động cho vay; công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho 

vay, luận văn đã đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện công 

tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư trong thời gian đến. Đây là 

những giải pháp cụ thể, mang tính thực tiễn nhằm khắc phục những 

tồn tại cơ bản trong công tác cho vay cũng như công tác thẩm định 

dự án đầu tư hiện nay tại Quỹ. 
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KẾT LUẬN 

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã trải qua chặng đường 10 năm 

hoạt động, thời gian đủ để đúc kết những kết quả đạt được cũng như 

những tồn tại hạn chế để rút được kinh nghiệm và giải pháp khắc 

phục trong thời gian tới. Qua đó, từng ngày phải khẳng định rõ hơn 

nữa vai trò của Quỹ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố cũng như thể hiện sự cần thiết tồn tại của Quỹ trong sự 

phát triển, kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương. 

Theo đó, để phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Quỹ trong 

vai trò đồng hành cùng Cộng đồng doanh nghiệp để cùng góp phần 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng thì công tác thẩm 

định dự án trong cho vay đầu tư là hoạt động có vai trò rất quan 

trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu 

tư phát triển thành phố Đà Nẵng cũng như Quỹ Đầu tư phát triển địa 

phương. 

Việc lựa chọn tài trợ những dự án mang lại hiệu quả đòi hỏi 

công tác thẩm định cần đươc coi trọng, quan tâm và thực hiện một 

cách nghiêm túc, khoa học để từ đó đưa ra quyết định một cách đúng 

đắn. Do đó, việc hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay 

đầu tư là một trong những vẫn đề cần thiết và cấp bách hàng đầu để 

nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò là định chế tài 

chính của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố nhưng vẫn đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn. 

Từ những kiến thức cơ bản đã được học, nghiên cứu lý luận và 

thực trạng được quan sát thực tế trong công tác thẩm định dự án 

trong cho vay dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà 

Nẵng từ giai đoạn 2012-2017, tác giả đã rút ra được những kết quả 

đạt được, những thành công, hạn chế và nguyên nhân liên quan. Trên 
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cơ sở đó, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị mang tính chủ quan 

đến Chính phủ, Bộ, ban ngành liên quan…và bản thân đơn vị nhằm 

góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay dự án 

đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng và Quỹ 

Đầu tư phát triển địa phương nói chung. 

Tóm lại, hoạt động cho vay trung và dài hạn là một trong những 

hoạt động chủ yếu của Quỹ, là hoạt động chứa nhiều rủi ro. Để nâng 

cao năng lực công tác cho vay đầu tư, mở rộng quy mô và hoạt động 

của Quỹ trong thời gian đến thì Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà 

Nẵng phải tập trung hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho 

vay đầu tư tại đơn vị.  

Đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay 

đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng” được tập 

trung nghiên cứu xuất phát từ tầm quan trọng của công tác thẩm định 

dự án trong cho vay đầu tư đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế 

- xã hội của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu, 

tìm hiểu còn hạn hẹp, cũng như hạn chế về kinh nghiệm thực tế, luận 

văn không tránh khỏi những thiếu sót.  

Kính mong Quý Thầy Cô chỉ dẫn và đóng góp thêm để luận văn 

được hoàn chỉnh hơn./. 
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Khoa Quản lý chuyên ngành đã kiểm tra và xác nhận: 

Tóm tắt luận văn được trình bày theo đúng quy định về hình thức 

và đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng 


	Bia TT TC - NH GIANG moi.doc.pdf
	TOM TAT GIANG final nop trường.doc.pdf
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