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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Rủi ro tín dụng luôn là vấn đề tất yếu, song hành cùng với hoạt 

động tín dụng. Nó gây ra những tác động xấu, có khi có thể dẫn đến sự 

sụp đổ của Ngân hàng. Công tác quản trị rủi ro tín dụng với bốn nội 

dung cơ bản: nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro luôn được 

các ngân hàng thương mại đặc biệt quan tâm; trong đó, quan trọng nhất 

là hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng. Tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn đã có những 

nghiên cứu về vấn đề này nhưng thực ti n cho thấy rủi ro tín dụng vẫn 

chưa được  iểm soát một cách có hiệu quả, đặc biệt là trong cho vay 

doanh nghiệp. Từ thực ti n đó, tôi đã chọn đề tài “ Kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ 

phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn” làm 

luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp của NHTM. 

- Phân tích, đánh giá công tác  iểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu 

tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng 

doanh nghiệp của NHTM? 

- Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

của Chi nhánh trong giai đoạn 2012 - 2015? Chi nhánh đã thực hiện 

những biện pháp nào để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách 

hàng doanh nghiệp? 

- Chi nhánh cần làm gì để hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay doanh nghiệp? 
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4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực ti n về hoạt 

động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Sông Hàn. 

-  Phạm vi nghiêm cứu: Thực trạng công tác kiểm soát RRTD trong 

cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn trong giai đoạn 2012-2015. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp thống kê mô tả. 

- Phương pháp logic và lịch sử; phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp. 

- Các phương pháp  hác. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài 

- Hệ thống hóa và khái quát các lý luận cơ bản liên quan đến vấn đề 

kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM. 

- Đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng, phân 

tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Sông Hàn. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Sông Hàn. 

7. Bố cục của luận văn 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. 

- Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn. 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn. 
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8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh “Hoàn thiện công tác kiểm 

soát rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc 

Đà Nẵng” năm 2013 của Đào Thị Thanh Thủy tại Đại học Đà Nẵng. 

Luận văn đã đưa ra được các biện pháp phù hợp với thực tế hoạt động 

kinh doanh của Viettinbank Bắc Đà Nẵng. Tuy nhiên, hạn chế của luận 

văn là chưa đi vào các nội dung cụ thể của kiểm soát RRTD. 

- Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh "Kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển 

Chi nhánh Đà Nẵng" năm 2013 của tác giả Lê Viết Mười tại Đại học 

Đà Nẵng. Luận văn được tác giả nghiên cứu theo hướng quản trị; nội 

dung của luận văn ở 3 chương rất logic với nhau. Tác giả đã đưa ra 

những giải pháp cụ thể, chi tiết và sát với thực tế.  

- Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh "Giải pháp kiểm soát và tài 

trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng" năm 2012 của tác giả 

Lương Khắc Trung tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả đã xây dựng được 

phần cơ sở lý luận khá chặt chẽ và logic, tác giả đã nhận định khá rõ 

ràng về thực trạng kiểm soát và tài trợ RRTD tại ngân hàng. Tuy nhiên, 

tác giả cần cụ thể, chi tiết và phân tích sâu hơn. 

- Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh "Giải pháp phòng ngừa và 

hạn chế rủi ro tín dụng tại các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền 

trung" năm 2009 của tác giả Trần Thị Mỹ Lệ tại Đại học Đà Nẵng. Tác 

giả đã đề xuất các giải pháp có tính thực ti n áp dụng để phòng ngừa rủi 

ro tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, các giải pháp còn mang tính khái 

quát và chưa làm rõ những giải pháp trọng tâm trong phòng ngừa rủi ro 

tín dụng của NHTM. 

- Tạp chí Ngân hàng số 9, tháng 5/2014 có bài “Quản trị rủi ro theo 

thông lệ quốc tế trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Thực trạng và 

giải pháp”. Bài viết đi sâu nghiên cứu, khảo sát hệ thống quản trị rủi ro 

tại các NHTM Việt Nam. Qua đó, đánh giá được những thành tựu và 

một số mặt tồn tại.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1 . RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 

CỦA NHTM 

1.1.1. Cho vay doanh nghiệp 

1.1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

1.2. KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp 

1.2.2. Mục đích và yêu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp 

1.2.3. Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

a. Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

Để thực hiện né tránh RRTD, các biện pháp mà NHTM thường sử dụng:  

- Lựa chọn khách hàng cho vay thông qua kết quả XHTDNB.  

- Lựa chọn cơ hội cho vay thông qua thẩm định hồ sơ vay vốn. 

b. Ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp:  

Các biện pháp ngăn ngừa RRTD trong cho vay DN thường bao gồm: 

- Thực hiện phân quyền phán quyết tín dụng. 

- Xây dựng chính sách, quy trình cho vay chặt chẽ:  

- Thu nợ trước hạn. 

b. Giảm thiểu tổn thất    ng            n  ng  ệ :  

Các biện pháp giảm thiểu tổn thất thường được NHTM sử dụng 

trong cho vay DN là:  

- Yêu cầu DN phải có TSĐB nợ vay để có nguồn thu dự phòng. 

- Giảm dần dư nợ vay. 
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- Giới hạn tín dụng trên một khách hàng 

- Giới hạn tỷ lệ dư nợ ở những ngành, lĩnh vực có rủi ro cao. 

- Đa dạng hóa danh mục cho vay. 

- Cho vay đồng tài trợ. 

- Dùng biện pháp thương lượng như: thực hiện cơ cấu thời hạn trả 

nợ, xử lý TSĐB để thu hồi nợ, chuyển nợ thành vốn góp, thiết lập 

nguồn tài chính bên trong bằng trích lập dự phòng xử lý rủi ro... 

- Thiết lập nguồn tài chính bên trong bằng trích lập Quỹ dự phòng 

xử lý rủi ro.  

c. Trung hòa rủi ro: là việc NHTM sử dụng các công cụ phái sinh 

tài chính trong tín dụng để phân tán những rủi ro tiềm ẩn. Các công cụ 

phái sinh gồm: Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi tín dụng… 

d.     ển g     ủ       n  ụng    ng            n  ng  ệp:  

Với các hình thức như:  

- Mua bảo hiểm tín dụng. 

 - Bán nợ xấu. 

 - Chứng  hoán hóa nợ xấu. 

1.2.4. Tiêu chí phản ánh kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp 

- Cơ cấu dư nợ trong cho vay DN theo mức độ rủi ro. 

- Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DN. 

- Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro trong cho vay DN. 

- Tỷ lệ xóa nợ ròng trong cho vay DN 

- Tỷ lệ lãi treo trong cho vay DN 

1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM 

a. Nhân tố bên trong 

b. Nhân tố bên ngoài 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO 

VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ 

PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

SÔNG HÀN 

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV - CHI NHÁNH SÔNG HÀN  

2.1.1.  Lịch sử ra đời, chức năng nhiệm vụ 

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 

2.1.3. Môi trƣờng kinh doanh của BIDV-SH 

 Môi trường bên trong 

 Môi trường bên ngoài 

2.1.4. Kết quả hoạt động của BIDV-SH 

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV-SH năm 2012 – 2015 

                                                                               ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ 

tiêu 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

 

Năm 

2015 

So sánh tăng/giảm 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn 

huy 

động 

525.798 550.062 600.364 650.032 24.264 4,61 50.302 9,14 49.668 8,27 

Dư nợ  

cho 

vay 

432.204 460.634 516.223 943.787 28.430 6,58 55.589 12,07 427,564 82,82 

Lợi 
nhuận 

-
116.473 

-15.120 5.022 5.721 101.353 87,02 20.142 133,21 699 13,92 

                 (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV-SH năm 2012-2015) 

Qua bảng 2.1, ta thấy vốn huy động của BIDV-SH có xu hướng 

tăng ổn định, dư nợ cho vay tăng liên tục qua các năm trong giai đoạn 

2012-2015. Lợi nhuận trong giai đoạn 2012 - 2015 có chuyển biến tích 

cực, đáng khả quan, do trong giai đoạn này nợ xấu của Chi nhánh giảm, 

trích lập dự phòng giảm, chi phí hoạt động giảm nên lợi nhuận có xu 

hướng tăng. 
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2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV-SH 

2.2.1. Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh 

a. Đặ  đ ểm chung  

b. Tình hình cho vay DN   

2.2.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp tại BIDV-SH 

a. Tổ chức bộ máy kiểm soát RRTD trong cho vay khách hàng 

DN tại Chi nhánh 

b. Mục tiêu kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp của 

BIDV-SH g    đ ạn 2012-2015 

- Phát triển tín dụng DN bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.  

- Tập trung thu hồi nợ ngoại bảng, nợ xấu và nợ nhóm 2.  

- Giám sát các  hoản nợ và  hông để phát sinh thêm nợ xấu, nợ quá hạn. 

- Trích đúng và trích đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước; đảm bảo đủ nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp rủi 

ro tín dụng.  

- Tăng cường công tác  iểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng 

tín dụng, giảm thiểu RRTD.  

Trên cơ sở kế hoạch được Hội sở chính giao vào thời điểm đầu 

năm, Chi nhánh chủ động xây dựng kế hoạch từng năm của Chi nhánh 

phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể: 

Bảng 2.4. Kế hoạch kiểm soát RRTD trong giai đoạn 2012-2015 

                                                                          ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên chỉ tiêu 
KH 

2012 

KH  

2013 

KH  

2014 

KH 

2015 

1 Tỷ lệ nợ xấu/TDN (%) 12,00 5,00 3,00 2,00 

2 Tỷ lệ nợ nhóm II/TDN (%) 13,00 9,00 7,10 5,00 

3 Số tiền trích lập DPRR 80.000 7.000 3.500 2.500 

4 Dư lãi treo nội bảng 30.000 3.500 2.000 1.000 

5 Kế hoạch thu hồi nợ XLRR trong  ỳ 900 700 950 900 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh BIDV-SH) 
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c. Các biện pháp BIDV-SH thực hiện để kiểm soát RRTD trong 

cho vay doanh nghiệp 

c1. Sử dụng các biện pháp né tránh rủi ro 

- BIDV-SH đã thực hiện biện pháp từ chối cho vay đối với các DN 

 hông đủ điều kiện vay vốn dựa trên kết quả XHTDNB. 

Hệ thống XHTDNB của MHB, nay là BIDV là một công cụ đo 

lường rủi ro tín dụng thông qua phương pháp định giá  hách hàng bằng 

thang điểm thống nhất dựa trên các thông tin tài chính và phi tài chính 

của  hách hàng. 

- Chi nhánh lựa chọn cơ hội cho vay thông qua kết quả thẩm định:  

CBTD thu thập thông tin về tình hình khách hàng và tiến hành công 

tác thẩm định bao gồm các nội dung: Thẩm định hồ sơ, mục đích vay 

vốn; Kiểm tra thực tế, thu thập và xác minh thông tin về khách hàng và 

phương án SXKD/DAĐT; Phân tích ngành; Phân tích tài chính; Phân 

tích tình hình vay và trả nợ cho ngân hàng/khách hàng; Thẩm định 

PASXKD/DAĐT;  

Nhìn chung, việc phân tích, thẩm định khách hàng tại Chi nhánh 

thực hiện tương đối đầy đủ các nội dung, các nhóm chỉ tiêu cơ bản đã 

được xem xét, phân tích kỹ.Tuy nhiên, phần lớn chỉ tập trung vào các 

chỉ tiêu tài chính; đối với các chỉ tiêu phi tài chính thì việc phân tích, 

thẩm định còn sơ sài.  

c2. Sử dụng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp 

- Phân quyền phán quyết tín dụng:  

Việc phân quyền phán quyết tín dụng trong cho vay khách hàng DN 

được thực hiện theo Quyết định số 70/QĐ-NHN ngày 02/6/2011. 

Nhìn chung, việc phân cấp quyền phán quyết tín dụng tại Chi nhánh 

được thực hiện rõ ràng, chặt chẽ và đúng theo quy định của MHB, nay 

là BIDV.  



9 

- Xây dựng chính sách, quy trình cho vay chặt chẽ:  

Để hoạt động cho vay được an toàn, hiệu quả, BIDV-SH đã thực 

hiện Quy trình nghiệp vụ tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 

76/QĐ-NHN ngày 21/12/2009 của Tổng giám đốc MHB, nay là BIDV. 

Về cơ bản, Chi nhánh thực hiện đúng chỉ đạo của Hội sở chính về quy 

trình cho vay cũng như các quy định về chính sách tín dụng.  

Nhìn chung, việc thực hiện các chính sách, quy trình cho vay cũng 

còn mang tính hình thức, CBTD  hi đánh giá yếu tố rủi ro của khoản 

vay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quyết định cho vay thiên về TSĐB 

chứ chưa đi sâu vào thẩm định nguồn trả nợ của khách hàng. 

- Thu nợ trước hạn: Khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai 

sự thật, sử dụng vốn  hông đúng mục đích…thì ngân hàng có quyền 

chấm dứt việc cho vay và thu hồi nợ trước hạn. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn 2012 - 2015, tại Chi nhánh chưa có trường hợp nào bị thu hồi nợ 

trước hạn.  

c3. Sử dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp 

- Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: Đối với TSĐB là bất động sản 

hay động sản như máy móc, thiết bị…Chi nhánh cho vay tối đa 80% 

giá trị TSĐB; đối với TSĐB là các giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm do MHB, 

nay là BIDV phát hành thì tỷ lệ cho vay tối đa là 100%.  

Nhìn chung, Chi nhánh áp dụng biện pháp bảo đảm như trên là hợp 

lý và phù hợp với điều kiện cạnh tranh trên địa bàn trong giai đoạn 

2012-2015. Tuy nhiên, nguồn thông tin thu thập được làm cơ sở cho 

việc định giá  hông đáng tin cậy, mang tính chủ quan của CBTD, chưa 

sát với  hung giá quy định của Nhà nước mà chủ yếu theo giá thị 

trường. 

- Sử dụng biện pháp giảm dần dư nợ: Qua quá trình kiểm tra, giám 

sát sau cho vay phát hiện  hách hàng có nguy cơ RRTD cao thì Chi 
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nhánh thực hiện biện pháp như: chỉ cho vay 80% giá trị tiền chuyển về, 

định giá lại TSĐB và cho vay thấp hơn... Việc áp dụng biện pháp giảm 

dần dư nợ vay nhìn chung Chi nhánh đã áp dụng có hiệu quả, dư nợ vay 

giảm từ 25 tỷ đồng về 0 đồng. 

- Giới hạn tín dụng trên một doanh nghiệp vay vốn: Chi nhánh thực 

hiện việc giới hạn với những DN đủ điều kiện vay vốn và chưa đủ điều 

 iện định hạng, bao gồm cả dư nợ ngắn, trung và dài hạn.  

Nhìn chung, Chi nhánh chỉ đưa ra giới hạn tín dụng dựa vào nhu 

cầu sản xuất  inh doanh của DN nhưng chưa đưa ra giới hạn tín dụng 

cao nhất trên một DNVV.  

- Giới hạn tỷ lệ dư nợ đối với những ngành, lĩnh vực có rủi ro cao 

trên tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp: Chi nhánh chưa có quy định giới 

hạn tỷ lệ dư nợ cho vay mà chỉ có hạn chế cho vay ở những lĩnh vực 

như: Bất động sản, chứng  hoán… theo chỉ đạo của Hội sở chính bằng 

cách quy định sàn lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực trên.  

- Đa dạng hóa danh mục cho vay: Ngành nghề cho vay chưa đa 

dạng, chỉ tập trung vào một số DN hoạt động trong lĩnh vực: xây dựng, 

thương mại dịch vụ, dịch vụ khách sạn. Chưa thực hiện cho vay bằng 

ngoại tệ mà chỉ mới dừng lại ở cho vay VND. 

- Cho vay đồng tài trợ: Đối với các dự án có giá trị lớn và thời gian 

cho vay dài thì Chi nhánh thực hiện kêu gọi cho vay đồng tài trợ. Nhìn 

chung, việc kêu gọi cho vay đồng tài trợ đối với những dự án lớn chứng 

tỏ Chi nhánh đã có sự lường trước những rủi ro trong tương lai. 

- Dùng biện pháp thương lượng như: Cơ cấu thời hạn trả nợ cho 

khách hàng; Xử lý TSĐB để thu hồi nợ.  

-  Thiết lập nguồn tài chính bên trong bằng trích lập Quỹ dự phòng 

xử lý rủi ro:  

Căn cứ vào kết quả phân loại nợ, Chi nhánh thực hiện việc trích lập 

DPRR chung và dự phòng cụ thể. Kết quả như sau: 
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Bảng 2.6. Trích lập dự phòng xử lý rủi ro trong cho vay DN 

 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

1.Dư nợ 344.202 211.665 290.838 780.787 

2.Nợ xấu  160.050 17.556 1.315 3.950 

2.Trích lập dự phòng 

trong năm 
89.105 7.657 2.171 7.762 

Tỷ lệ trích lập 

DPXLRR/tổng dư nợ 
25,89% 3,61% 0,75% 0,99% 

-Trích lập dự phòng 

chung 
1.482 1.455 2.171 5.860 

-Trích lập dự phòng cụ 

thể 
87.623 6.202 0 1.902 

Tỷ lệ trích lập DP cụ 

thể/tổng dư nợ 25,45% 2,93% 0,00% 0,24% 

                            (Nguồn: Phòng Quản lý rủi ro BIDV-SH) 

Tháng 6/2013, Chi nhánh đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro với 

số tiền là 3.818 triệu đồng. 

Nhìn chung, tại Chi nhánh công tác trích lập dự phòng luôn được 

thực hiện đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo quy định. 

c5. Sử dụng các công cụ chuyển giao RRTD 

- Yêu cầu doanh nghiệp khi vay vốn phải mua bảo hiểm tín dụng:  

Giai đoạn 2012-2015, BIDV-SH chưa yêu cầu khách hàng mua bảo 

hiểm tín dụng khi vay vốn, kể cả những trường hợp không có tài sản 

bảo đảm.  

- Thực hiện việc bán nợ xấu: Chi nhánh đã thực hiện biện pháp này 

2 lần vào năm 2013, với tổng số nợ xấu được bán cho VAMC là 

156.950 triệu đồng và 1 lần vào tháng 12/2014 với dư nợ xấu được bán 

là 3.663 triệu đồng. Nhìn chung, Chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong 

việc giảm nợ xấu, tuy nhiên số tiền thu hồi được từ việc bán nợ thấp 

hơn nhiều so với dư nợ gốc. 
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2.2.3. Kết quả kiếm soát RRTD trong cho vay DN tại Chi nhánh  

Kết quả kiểm soát RRTD trong cho vay DN sẽ được so sánh với kế 

hoạch đặt ra trong mối quan hệ với tăng trưởng quy mô tín dụng. 

a.  ơ  ấ   ư nợ cho vay DN theo mứ  độ rủi ro 

Bảng 2.7. Phân loại nhóm nợ trong cho vay doanh nghiệp  

   ĐVT: Triệu đồng,% 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Dƣ nợ 
Tỷ 

trọng 
Dƣ nợ 

Tỷ 

trọng 
Dƣ nợ 

Tỷ 

trọng 
Dƣ nợ 

Tỷ 

trọng 

Nợ nhóm 1 184.152 53,60 194.109 91,70 289.523 99,55 701.163 89,80 

Nợ nhóm 2 0 0 0 0 0 0 75.674 9,69 

Nợ nhóm 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nợ nhóm 4 13.390 3,89 0 0 0 0 2.158 0,28 

Nợ nhóm 5 146.660 42,6 17.556 8,30 1.315 0,45 1.792 0,23 

Tỷ lệ nợ xấu 46,49 8,29 1,10 0,51 

                        (Nguồn: Phòng Quản lý rủi ro BIDV-SH) 

Ta thấy dư nợ của Chi nhánh chủ yếu tập trung vào nhóm 1, riêng 

năm 2012 tỷ lệ nợ xấu mà chủ yếu là nợ nhóm 5 cao là do các khoản nợ 

được Chi nhánh thực hiện việc đánh giá lại. Nợ xấu của Chi nhánh chủ 

yếu tập trung vào nợ nhóm 5, điều này cho thấy cơ cấu nợ của Chi 

nhánh không tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu từ năm 2013-2015 đã giảm 

đáng  ể.  

Qua 3 năm (2012-2014), nợ nhóm 2 đều  hông có, có nghĩa là nguy 

cơ tiềm ẩn rủi ro trong ngắn hạn thấp, khả năng chuyển từ nợ nhóm 2 

sang nợ xấu trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra. 

Qua đó, ta có thể thấy Chi nhánh đã có nỗ lực trong công tác kiểm 

soát rủi ro, vừa xử lý nợ xấu vừa phòng ngừa được nguy cơ xảy ra nợ 

xấu trong tương lai. 

b. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DN 

Qua bảng 2.6 và 2.7, ta thấy nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh 

trong hai năm 2012 và 2013 ở mức rất cao, đáng báo động,  hông đạt 

kế hoạch mà Chi nhánh đã đưa ra. Tuy nhiên, sau đó vào cuối năm 

2013 và đầu năm 2014 Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm 
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soát rủi ro và xử lý nợ xấu như bán nợ cho công ty xử lý nợ VAMC, thu 

hồi nợ và dùng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu của Chi 

nhánh đã giảm rõ rệt và được khống chế ở mức dưới 3%. Nợ xấu đã 

được kiểm soát vượt kế hoạch mà Chi nhánh đã đặt ra trong năm 2014 

và vẫn đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng tín dụng. 

c. Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro trong cho vay DN 

Qua bảng 2.6 ở trên, ta thấy tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro của Chi 

nhánh trong giai đoạn 2012 - 2014 đã giảm một cách đáng  ể là do nợ 

xấu của Chi nhánh giai đoạn này giảm mạnh. Năm 2012 tỷ lệ trích lập 

dự phòng cao là do nợ nhóm 5 trong năm này cao, thêm vào đó là do sự 

giảm giá của TSĐB, chủ yếu là bất động sản, buộc Chi nhánh phải đánh 

giá lại TSĐB và giá trị khấu trừ của TSĐB đã giảm đi rất nhiều. 

Trong 4 năm qua, tỷ lệ xóa nợ ròng tại Chi nhánh là 0. Như vậy, có 

thể thấy rằng mức độ tổn thất của Chi nhánh là rất lớn, danh mục cho 

vay có chất lượng thấp. Điều này cho thấy trong giai đoạn 2012 - 2015, 

công tác kiểm soát RRTD chưa tốt và không hiệu quả. 
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a. Tỷ lệ lãi treo trong cho vay DN 

Bảng 2.8. Tỷ lệ lãi treo trong cho vay khách hàng DN 

 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Lãi treo trong cho vay 

DN 
50.126 4.074 604 663 

Tỷ lệ lãi treo cho vay 

DN/tổng dư nợ cho vay 

DN 

14,56 1,92 0,21 0,08 

Cùng với xu hướng giảm của nợ xấu thì tỷ lệ lãi treo cũng giảm dần 

và vượt kế hoạch đề ra vào cuối năm 2014 và năm 2015. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RRTD 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 

2.3.1. Những thành công 

- Tổ chức bộ máy tín dụng của chi nhánh đang từng bước tuân theo 

nguyên tắc quản trị rủi ro, thực hiện việc phân cấp quyền phán quyết rõ 

ràng. 

- Cơ cấu dư nợ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, nợ xấu và 

tỷ lệ nợ xấu giảm dần theo thời gian.  

- Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng DN 

ngày càng được chú trọng hơn, Chi nhánh đã áp dụng kết hợp nhiều 

biện pháp trong công tác kiểm soát RRTD như: yêu cầu về TSĐB, vốn 

tự có, sử dụng các biện pháp sàng lọc khách hàng… 

- Công tác XHTDNB đối với khách hàng, thẩm định phương án 

kinh doanh/dự án đầu tư, quy trình cho vay, biện pháp đảm bảo tiền 

vay, công tác thu hồi nợ xấu, việc trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng 

dự phòng để bù đắp rủi ro nhìn chung đã chấp hành đúng theo qui định 

của MHB, nay là BIDV. 
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- Việc thu nợ và các biện pháp xử lý nợ xấu đã được Chi nhánh 

quan tâm và áp dụng nhiều hình thức xử lý. 

2.3.2. Những hạn chế 

- Công tác thẩm định khách hàng DN chủ yếu tập trung thẩm định 

về mặt tài chính, cán bộ TD chủ yếu dựa vào số liệu và tình hình do 

khách hàng cung cấp, thiếu kiểm tra, xác minh. Bên cạnh đó, số lượng 

CBTD tại Chi nhánh còn ít, chưa am hiểu nhiều kiến thức chuyên môn 

về các ngành đầu tư mà NH cho vay.  

- Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay được thực hiện 

theo định kỳ rất d  để DN biết được lịch kiểm tra nên có biện pháp đối 

phó với công tác kiểm tra, giám sát của CBTD.  

- Chính sách cho vay  hách hàng DN chưa căn cứ vào mức độ 

RRTD của từng khách hàng, từng ngành mà mọi đối tượng đều được 

thống nhất một chính sách chung.  

- Việc định giá tài sản đảm bảo nợ vay còn mang tính chủ quan, 

chưa có bộ phận định giá độc lập.  

- Tính đa dạng hoá trong cho vay còn thấp, đặc biệt là thiếu đa dạng 

trong ngành nghề, loại tiền cho vay… 

- Công tác trích lập dự phòng xử lý rủi ro tại Chi nhánh chỉ mới áp 

dụng theo phương pháp định lượng trên cơ sở xếp hạng tín dụng nội bộ 

chứ chưa thực hiện phương pháp định tính.  

- Vấn đề yêu cầu khách hàng vay vốn có độ rủi ro cao mua bảo 

hiểm tín dụng vẫn chưa được thực hiện triệt để tại Chi nhánh. 

- Những sai phạm về nghiệp vụ tín dụng, về đạo đức nghề nghiệp... 

cũng chưa được phát hiện kịp thời.  

- Chi nhánh chưa tạo lập được nguồn thông tin tín dụng tốt để phục 

vụ cho hoạt động cho vay, nguồn thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu 

của công tác thẩm định, quyết định tín dụng và kiểm soát rủi ro tín 

dụng.  
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- Thiếu sự liên kết, phối hợp với các cơ quan chức năng. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 

- Công tác quản lý, điều hành còn nhiều bất cập. Nhân sự đảm 

nhiệm vai trò Giám đốc Chi nhánh thường xuyên thay đổi. Bên cạnh 

đó, CBTD tại Chi nhánh được phân công phụ trách tất cả các loại hình 

khách hàng vay vốn, không phân biệt khách hàng cá nhân hay DN; vì 

vậy, tính chuyên nghiệp chưa cao. 

- Chưa xây dựng được hệ thống cung cấp thông tin, cảnh báo tín 

dụng bài bản và đầy đủ để kịp thời hỗ trợ và phục vụ cho công tác thẩm 

định, kiểm soát rủi ro.  

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ thực hiện đúng theo quy trình 

quy định của Hội sở chính nhưng chưa thật sự hiệu quả.  

- Sự cạnh tranh giữa các NHTM có những tác động  hông nhỏ đến 

công tác  iểm soát RRTD trong cho vay  hách hàng DN tại Chi nhánh.  

Ngoài những nguyên nhân chủ quan ở trên thì các nguyên nhân 

 hách quan cũng tác động không nhỏ đến công tác kiểm soát RRTD 

của BIDV-SH: 

- Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt 

Nam, thêm vào đó là sự đóng băng của thị trường bất động sản, dẫn đến 

các DN gặp nhiều  hó  hăn, vì vậy khả năng trả nợ bị suy giảm. 

- Về việc thực thi pháp luật còn nhiều hạn chế, các vụ kiện đòi nợ 

vay thời gian thụ lý hồ sơ của Tòa án còn kéo dài, thi hành án chậm.  

- Vấn đề công khai, minh bạch về thông tin chưa được tạo lập, thiếu 

thông tin chuẩn xác để kiểm chứng, thẩm định trong quá trình tác 

nghiệp.  

- Nhiều đối tác của Chi nhánh có năng lực tài chính yếu; công nghệ, 

trình độ quản lý hạn chế nên khi gặp  hó  hăn thì  hả năng tự chống đỡ 

yếu. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI 

RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – 

CHI NHÁNH SÔNG HÀN 

 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU KIỂM SOÁT RRTD TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV-SH 

3.1.1.  Định hƣớng hoạt động kinh doanh của BIDV-SH trong 

thời gian đến 

 - Trong năm 2016 và thời gian tới, Chi nhánh sẽ đẩy mạnh công 

tác huy động vốn theo từng phân khúc thị trường, tập trung thế mạnh 

huy động tiền gửi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tiếp tục xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp đến từng 

điểm giao dịch. 

- Tăng doanh thu dịch vụ bằng cách hướng khách hàng vay vốn sử 

dụng các sản phẩm dịch vụ đi  èm của BIDV-SH, đẩy mạnh bán chéo 

các sản phẩm dịch vụ khác kèm theo sản phẩm tín dụng. 

- Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới từ 

15%-17%. 

- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; phát triển dịch vụ thẻ; tiếp tục cải 

tiến các thủ tục theo hướng đơn giản, nhanh gọn, đảm bảo an toàn. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao hiệu 

quả công tác và chất lượng phục vụ khách hàng. 

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện hoạt động kiểm soát RRTD trong 

cho vay DN của BIDV-SH trong thời gian tới  

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều 

hành của lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo các phòng ban, tổ nghiệp vụ. 

- Phát triển tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
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- Xây dựng và thực hiện tốt chính sách khách hàng DN, giữ vững 

khách hàng hiện có, khôi phục quan hệ với  hách hàng cũ, thu hút 

khách hàng mới đồng thời tăng cường sự hợp tác với khách hàng DN 

có hiệu quả hơn.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý rủi ro. 

- Tập trung thu hồi nợ ngoại bảng, nợ xấu và nợ nhóm 2. 

Kế hoạch kiểm soát RRTR cụ thể như sau: 

Bảng 3.1. Kế hoạch kiểm soát RRTD giai đoạn 2016-2018 

 ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1 Dư nợ 335.000 375.000 424.000 

2 Tỷ lệ nợ xấu/TDN 2,00% 2,00% 2,00% 

3 Tỷ lệ nợ nhóm II/TDN 7,00% 7,00% 7,00% 

4 Số tiền trích lập DPXLRR 4.809 5.159 5.701 

5 Tỷ lệ lãi treo <2% <2% <2% 

6 
Kế hoạch thu hồi nợ XLRR 

trong  ỳ 
800 1.000 1.000 

   (Nguồn: Số liệu phòng Quản lý rủi ro BIDV-SH) 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN 

DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 

3.2.1. Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định cho vay 

Để công tác thẩm định tín dụng đảm bảo được mục tiêu kiểm soát, 

hạn chế rủi ro tín dụng, cần phải tập trung đi sâu phân tích một số nội 

dung như sau: 

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin do khách hàng cung cấp. 

- Đánh giá PAKD/DAĐT. 

- Phân tích dòng ngân lưu. 

- Phân tích, đánh giá rủi ro. 

Ngoài ra, lãnh đạo Chi nhánh cần quán triệt CBTD phải thực hiện 

đúng và đầy đủ các nội dung của quy trình thẩm định, đặc biệt tránh 
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tình trạng cho vay xong rồi mới bổ sung hồ sơ thẩm định như là biện 

pháp đối phó. 

3.2.2. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay 

Sau  hi giải ngân, CBTD cần  iểm tra xem  hách hàng có sử dụng 

vốn vay đúng mục đích và hiệu quả hay  hông,  iểm tra lại thực tế tài 

sản sau  hi vay nhằm ngăn ngừa các hành vi lừa đảo dựa trên TSBĐ, 

xem xét DN có hoàn trả gốc, lãi đúng hạn hay  hông, đồng thời thực 

hiện đầy đủ các biện pháp thích hợp nếu người vay  hông thực hiện đầy 

đủ và đúng hạn cam  ết.  

Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay cần được đặc biệt chú trọng 

với các nội dung kiểm tra mang tính bắt buộc: 

- Kiểm tra qua hồ sơ chứng từ. 

- Kiểm tra tại hiện trường. 

3.2.3. Quy định giới hạn tỷ lệ cho vay theo ngành, khách hàng 

CBTD phải thường xuyên phân tích mức độ RRTD của từng ngành 

và tham mưu cho Ban Giám đốc Chi nhánh quy định một tỷ lệ dư nợ 

cho các ngành có rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản. Bên cạnh 

đó, CBTD nghiên cứu, theo dõi và kịp thời phát hiện thêm các ngành có 

rủi ro cao ngoài những ngành trên.  

Chi nhánh cũng cần có qui định giới hạn dư nợ trên từng  hách 

hàng nhằm giới hạn RRTD tập trung vào một số  hách hàng lớn. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác định giá tài sản đảm bảo nợ vay 

- Chi nhánh cần thành lập tổ định giá trực thuộc Giám đốc và quy 

định cán bộ định giá tài sản  hông đồng thời thực hiện công tác xét 

duyệt cho vay.  

- Thuê các tổ chức chuyên định giá.  

- Thực hiện định giá lại tài sản  ịp thời  hi TSĐB giảm giá.  

3.2.5. Áp dụng lãi suất cho vay căn cứ theo mức độ RRTD  

Chi nhánh nên qui định áp dụng lãi suất cho vay theo từng nhóm 

định hạng, đảm bảo bù đắp rủi ro tín dụng trong cho vay DN.  
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3.2.6. Đảm bảo hợp đồng tín dụng đƣợc soạn thảo có tính pháp 

lý cao nhằm hạn chế RRTD trong cho vay DN 

Để đảm bảo một số biện pháp  iểm soát RRTD có tính pháp lý, Chi 

nhánh cần thỏa thuận với DN nội dung các biện pháp như: Vốn tự có 

tham gia, các trường hợp bổ sung tài sản đảm bảo, giảm dần dư nợ 

vay... trong các hợp đồng tín dụng.  

3.2.7. Thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc phân tán rủi ro trong 

cho vay 

Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: 

- Không tập trung cấp tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực hay 

một  hu vực.  

- Không nên dồn vốn đầu tư vào một hoặc một số  hách hàng.  

- Đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng.  

3.2.8. Quan tâm hơn nữa vấn đề bảo hiểm tín dụng 

Chi nhánh nên áp dụng hình thức yêu cầu khách hàng mua bảo 

hiểm tín dụng cho khoản vay như là điều kiện bắt buộc khi vay vốn đối 

với một số trường hợp. Bên cạnh đó, Chi nhánh cần chia sẻ với  hách 

hàng mua bảo hiểm tín dụng cho  hoản vay bằng cách hạ lãi suất cho 

vay. Chi nhánh cũng cần đào tạo kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách 

hàng mua bảo hiểm tín dụng cho đội ngũ CBTD. Chi nhánh cũng cần 

liên kết với một đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm có uy tín, mức phí 

phù hợp và chuyên nghiệp trong việc chi trả bảo hiểm.  

3.2.9. Nâng cao chất lƣợng trong công tác thu thập và sử dụng 

thông tin nhằm hạn chế RRTD trong cho vay DN 

Để làm tốt vấn đề này cần thực hiện tốt các khâu sau: 

- Thu thập thông tin về khách hàng 

- Thu thập thông tin về thị trường 

- Phân tích và xử lý thông tin 

Ngoài ra cần thường xuyên thu thập và lưu trữ thông tin KH, mỗi 

KH cần có một mã riêng để quản lý nhằm hạn chế tối đa việc cho vay 

chồng chéo giữa các Chi nhánh trong cùng hệ thống. 
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3.2.10. Các biện pháp khác 

- Nâng cao trình độ về nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp 

Quan tâm đến công tác tuyển dụng cán bộ, để lựa chọn được những 

cán bộ tín dụng có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn.  

Kiên quyết không sử dụng những cán bộ thiếu trung thực, không 

công tâm,  ém năng lực...làm công tác tín dụng.  

Thường xuyên đào tạo và đào tại lại nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng.  

Hàng năm cần thực hiện việc rà soát, đánh giá phân loại CBTD để 

có hướng đào tạo, bổ sung đội ngũ CBTD.  

- Chính sách khuyến  hích,  hen thưởng kịp thời 

NH cần phải  hen thưởng hợp lý, công bằng tránh tình trạng bình quân 

chủ nghĩa trong thu nhập. Đối với cán bộ có thánh tích xuất sắc thì nên 

được biểu dương,  hen thưởng, đối với cán bộ có sai phạm, làm thất thoát 

vốn thì tùy theo mức độ mà có thể giáo dục, chuyển sang bộ phận khác 

hoặc xử lý kỷ luật, đặc biệt đối với cán bộ bị thoái hóa biến chất.  

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

Chi nhánh cần tổ chức hoạt động kiểm tra đối với các phòng giao 

dịch trực thuộc, việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên để hạn 

chế những rủi ro và sai sót có thể xảy ra. Hoạt động này phải được tiến 

hành theo từng bước phát sinh nghiệp vụ: Kiểm tra trước, trong và sau 

khi cho vay. Không ngừng hoàn thiện và đổi mới phương pháp, áp 

dụng linh hoạt các biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào từng thời điểm, 

từng đối tượng và mục đích  iểm tra. 

- Áp dụng công nghệ trong kiểm soát RRTD 

 Để phát triển hệ thống công nghệ hiện đại trong ngân hàng, nâng 

cao khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực, hạn chế RRTD, Chi nhánh 

cần thực hiện như sau: 

• Cải tiến, chỉnh sửa các qui trình nghiệp vụ trước khi xây dựng kế 

hoạch mua sắm trang bị kỹ thuật.  

• Thường xuyên phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ 

cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ ngân hàng.  
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- Tăng cường mối quan hệ thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền địa phương. 

Cần duy trì mối quan hệ hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ 

quan như: công an, viện kiểm sát, tòa án, Ủy ban nhân dân nơi  hách 

hàng cư trú hoặc nơi có tài sản thế chấp. Cơ quan công an, Ủy ban nhân 

dân tại địa phương là nơi quản lý các vấn đề về nhân thân, hộ khẩu,… 

của người vay.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với BIDV 

- Từng bước hoàn thiện, nâng cấp mô hình kiểm soát rủi ro hiện tại 

nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế 

+ Kiện toàn bộ phận thẩm định tại Chi nhánh, đảm bảo sự độc lập 

giữa cấp tín dụng và quản lý khoản vay.  

+ Tách bộ phận tín dụng thành các bộ phận chuyên môn khác nhau 

độc lập về chức về chức năng 

+ Thành lập bộ phận quản lý nợ có vấn đề, bộ phận chuyên trách về 

xử lý TSĐB. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, kịp thời đối chủ trương, 

chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

- Phối hợp với Hội sở BIDV trong khâu tuyển chọn, đào tạo nhằm 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đảm bảo đạt 

được mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro trong cho vay. 

- Thực hiện giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho chi nhánh phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và  hả năng 

cạnh tranh của chi nhánh.  

- Chỉ đạo Chi nhánh thực hiện việc cơ cấu lại danh mục cho vay 

theo hướng giảm tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản.  

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). 
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 - Sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến hoạt động cho vay và phân 

loại nợ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; bổ sung chế tài xử phạt 

đối với trường hợp sử dụng tiền mặt làm phương tiện giải ngân vốn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng.  

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 

- Chính phủ nên ban hành văn bản pháp luật quy định báo cáo tài 

chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải được xác minh của kiểm 

toán, quy định việc công bố thông tin tài chính doanh nghiệp và có chế 

tài đủ mạnh để bảo đảm các quy định về thông tin báo cáo tài chính 

được thực thi một cách nghiêm túc.  

- Chính phủ cần rà soát, tạo  hung pháp lý đồng bộ, rõ ràng về các 

giao dịch bảo đảm tiền vay. 

- Chính phủ cần có cơ chế pháp lý rõ ràng cho phép ngân hàng 

NHTM có quyền xử lý tài sản bảo đảm nợ vay của khách hàng khi 

khách hàng không trả được nợ vay, giao cho ngân hàng tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm đối với việc bán tài sản bảo đảm của khách hàng vay. Đồng 

thời Chính phủ cần chỉ đạo các tổ chức Tòa án, cơ quan thi hành án 

thực hiện công tác thụ lý, xét xử và xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, 

đúng quy định của pháp luật.  

- Chính phủ cần có chính sách tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ  hó  hăn cho 

sản xuất  inh doanh, thúc đẩy đầu tư tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.  

- Nâng cao năng lực xử lý nợ cho Công ty quản lý tài sản của các tổ 

chức tín dụng Việt Nam thông qua hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xử lý 

nợ xấu, hoạt động mua bán, chứng khoán hóa tài sản xấu của các tổ chức 

này. Tạo điều kiện cho nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước tham 

gia vào quá trình xử lý nợ xấu và cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng.  
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KẾT LUẬN 

Trước tình hình kinh tế còn nhiều  hó  hăn, các hoạt động đầu tư, 

sản xuất kinh doanh còn bấp bênh,  hó lường; cạnh tranh giữa các 

Ngân hàng ngày càng gay gắt; bên cạnh đó, các NHTM tập trung vào 

việc phát triển tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều rủi ro trong 

khi khả năng quản trị còn nhiều yếu kém d  dẫn đến tình trạng RRTD 

tăng cao. Vì vậy, kiểm soát rủi ro tín dụng là nội dung vô cùng quan 

trọng trong hoạt động quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại nói 

chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Sông Hàn nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Tuy 

nhiên, kiểm soát rủi ro phải luôn đi  èm với tăng trưởng tín dụng nhằm 

đảm bảo cho hoạt động của Chi nhánh ổn định và phát triển bền vững.  

Trên cơ sở vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học và phân 

tích, đánh giá các dữ liệu, luận văn đã hoàn thành một số nội dung sau: 

1. Luận văn đã  hái quát hoá cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động cho 

vay của ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng trong cho vay của 

NHTM cũng như nguyên nhân phát sinh và đề ra các biện pháp nhằm 

 iểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay DN của NHTM. 

2. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng hoạt động  inh doanh của Chi 

nhánh BIDV-SH trong giai đoạn từ năm 2012 - 2015, đi sâu phân tích, 

lý giải thực trạng công tác  iểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại Chi nhánh, qua đó đánh giá được những nguyên nhân 

dẫn đến những hạn chế trong công tác  iểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh. 

3. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác  iểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh, luận văn đã đề xuất một số 

giải pháp và  iến nghị có tính  hả thi nhằm hoàn thiện công tác  iểm 

soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Luận văn cũng chỉ là những giải pháp sơ lược, mang tính lý thuyết 

và được nghiên cứu dưới góc độ cá nhân, hy vọng sẽ đóng góp một 

phận nhỏ nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn. 


