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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thì tín dụng chiếm tỷ trọng 

cao nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Đồng thời tín dụng cũng là hoạt động 

kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân 

hàng thương mại (NHTM), đem lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng. Vì vậy, 

rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng (TCTD), cao hơn nó tác động 

ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng có vai trò cực kỳ quan 

trọng đối với các ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc 

đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định giải 

ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ 

giảm bớt nợ xấu cho ngân hàng. Vì thế, làm thế nào để kiểm soát rủi ro tín 

dụng có hiệu quả đang là một vấn đề mà các ngân hàng thương mại rất quan 

tâm, nhất là trong tình hình kinh tế tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến 

động như hiện nay.  

Đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, đã xác định “an toàn là 

kim chỉ nam” nên vấn đề kiểm soát rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng và cấp bách hàng đầu luôn được ban quản trị ngân hàng đề cao, 

nhằm làm giảm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh của ngân hàng và luôn 

giữ cho hoạt động tín dụng của ngân hàng vận hành trôi chảy. Đó là một trong 

những điều kiện tiên quyết để hoạt động kinh doanh thành công trong bối 

cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. 

 Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề trên cùng với việc nghiên 

cứu công tác kiểm soát rủi ro tín dụng thực tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
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Thương Tín-Chi nhánh Đà Nẵng , em xin chọn đề tài “Kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Chi 

nhánh Đà Nẵng”  cho luận văn của mình. 

 2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín - Chi nhánh Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu này, tác giả triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Đưa ra hệ thống lý luận về hoạt động tín dụng, công tác kiểm soát rủi 

ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 

- Phân tích thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Đà Nẵng, 

từ đó tác giả đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại và hạn chế trong công 

tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài 

Gòn Thương Tín-Chi nhánh Đà Nẵng.  

- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm 
soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Thương Tín-Chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Thực trạng rủi ro tín dụng và công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 
cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín như thế nào? 
Ngân hàng sử dụng các phương pháp nào để kiểm soát rủi ro tín dụng trong 
cho vay ?  Cần có những giải pháp gì để tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro 
tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lý luận và thực tiễn công tác kiểm soát 

rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín-Chi nhánh Đà Nẵng.  
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 Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung phân tích công tác kiểm soát 

rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín-Chi nhánh Đà Nẵng, một nội dung của công tác quản trị rủi ro tín 

dụng trong cho vay doanh nghiệp, trong thời gian từ năm 2012-2014. 

 Trong giai đoạn này, bối cảnh nền kinh tế và ngành ngân hàng như sau: 

trước sự tăng trưởng tín dụng không bền vững trong các năm trước, bước sang 

giai đoạn này, hoạt động tín dụng ngân hàng chú trọng vào chất lượng tín 

dụng thay vì số lượng, công tác kiểm soát được nâng cao, hoạt động của hệ 

thống ngân hàng được kiểm soát và bảo đảm an toàn, trong đó các ngân hàng 

yếu kém được cơ cấu lại. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Trên cơ sở nền tảng lý luận về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng của 

ngân hàng thương mại, đề tài vận dụng vào việc xem xét và đánh giá thực 

trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi 

nhánh Đà Nẵng 

- Luận văn sử dụng các học thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, 

phương pháp phân tích tổng hợp trong quá trình nghiên cứu. 

- Đề tài thu thập số liệu từ các báo cáo, tài liệu của ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng, thông tin trên báo chí và internet. 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu với kết luận, luận văn chia làm 3 chương: 
Chương 1: Những lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. 
Chương 2: Thực trạng kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng.  
Chương 3: Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà 
Nẵng. 
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7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu   

- Tài liệu “Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Nova Scotia-Canada” của 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2012: Ngân hàng Nova Scotia- 

Canada là ngân hàng hàng đầu của Canada về hiệu quả trong quản trị rủi ro 

nói chung, RRTD nói riêng, được Fitch xếp hạng AA-, được Standard&Poor 

xếp hạng AA- và Moody’s xếp hạng Aa1.  

Mô hình quản trị rủi ro tín dụng mà Nova Scotia đang áp dụng có một 

số nét chính như sau: 

Về cơ cấu tổ chức: có sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ quản trị rủi 

ro và kinh doanh, đây được coi là nguyên tắc hang đầu nhằm đảm bảo rủi ro 

được nhận biết và quản trị một cách hiệu quả. Bộ phận quản lý rủi ro được 

phân cấp theo ngành dọc xuyên suốt từ hội sở chính xuống các trung tâm và 

chi nhánh. Các trung tâm lớn được phân bố theo khu vực địa lý hoạt động 

Ngân hang, mỗi trung tâm trực tiếp xử lý một công việc liên quan đến hoạt 

động quản lý rủi ro đối với các chi nhánh trong khu vực và báo cáo trực tiếp 

lên hội sở chính. 

Về thẩm quyền: Bộ phận QLRR là bộ phận cấp hạn mức, thẩm quyền 

của bộ phận rủi ro còn thể hiện việc tham gia vào hội đồng tín dụng. Các ngân 

hang đều quy định mọi cấp hội đồng tín dụng phải có thành viên từ bộ phận 

rủi ro, Nguyên tắc số thành viên rủi ro phải chiếm ½ thành viên hội đồng tín 

dụng, Chủ tịch hội đồng bắt buộc là người thuộc bộ phận rủi ro và ý kiến của 

thành viên rủi ro có ảnh hưởng mạnh hơn. Chẳng hạn, trong trường hợp có sự 

bất đồng với số lượng 50:50 thì ý kiến của bộ phận rủi ro là ý kiến cuối cùng. 

Từ đó bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam được đúc kết, đó là: 

Một là, triển khai mô hình quản lý RRTD theo khu vực hoạt động và 

tập trung về Hội sở, có bộ máy tổ chức độc lập với bộ phận kinh doanh 

chuyên đánh giá, lượng hoá về rủi ro, cảnh báo sớm về RRTD.  
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Hai là, thẩm quyền ra quyết định tín dụng phải phân cấp chi tiết rõ 

rang, theo cấp bậc về trình độ chuyên môn tín dụng, bộ phận quản lý RRTD 

trở thành ứng viên chủ chốt trong hội đồng tín dụng.  

Ba là, xây dựng có hệ thống về giới hạn tín dụng nội bộ và hệ thống 

giới hạn tín dụng cho khách hàng. 

Bốn là, với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, các NHTM Việt 

Nam tiến thằng tới việc áp dụng mô hình toán để lượng hoá rủi ro trên danh 

mục tín dụng nhằm chủ đổng đối phó với RRTD. 

- 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”  của 

tác giả Đào Thị Thanh Thủy năm 2013 đã đi sâu vào công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng theo hướng tiếp cận theo phương pháp kiểm soát rủi ro tín dụng về chính 

sách kiểm soát RRTD của ngân hàng, quy trình tín dụng chặt chẽ. 

- 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 Việt Nam 

Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Lê Viết Mười năm 2013 đã phân tích, đánh 

giá thực trạng công tác kiểm soát RRTD tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển 

Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng theo cách tiếp cận quản trị dựa vào nội dung 

các phương pháp, công cụ của kiểm soát rủi ro tín dụng cụ thể như phương 

pháp né tránh, phòng ngừa, xử lý rủi ro…Theo đó, công tác kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay doanh nghiệp gồm 4 nội dung: né tránh rủi ro, ngăn 

ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thất và chuyển giao rủi ro tín dụng. 

- Luận văn thạc sĩ “Quản trị RRTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi” của tác giả Nguyễn Hiệp năm 2010 tổng 

quan về công tác quản lý rủi ro tín dụng, trong đó kiểm soát rủi ro tín dụng là 

một phần trong 4 hoạt động của công tác quản lý RRTD, đây chính là cở sở 

để ta có thể biết được những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát rủi ro tín 
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dụng như nhận dạng, đo lường, tài trợ rủi ro. 

- Tài liệu Quản trị rủi ro của trường Đại học Kinh tế Hà Nội, tác giả 

Ngô Quang Huân-Võ Thị Quý-Nguyễn Quang Thu-Trần Quang Trung, cuốn 

sách được biên dịch từ cuốn RISK MANAGEMENT AND INSURANCE của 

tác giả C.Arthur Williams Jr. Cuốn sách cung cấp cho đọc giả những kiến 

thức cơ bản về quản trị rủi ro trong nhiều lĩnh vực nói chung, đặc biệt là trong 

quản trị kinh doanh. Đề tài tham khảo phần Chương 7 về Kiểm soát rủi ro của 

tác giả, tại đây tác giả đã giới thiệu khái niệm về kiểm soát rủi ro, các công cụ 

và kỹ thuật kiểm soát rủi ro tiếp cận theo hướng quản trị bao gồm né tránh rủi 

ro, giảm thiểu tổn thất, phòng ngừa tổn thất, quản trị thông tin và chuyển giao 

rủi ro. Cũng trong chương này, tác giả đã nghiên cứu các nội dung và cho 

người đọc những thông tin làm thế nào để phân biệt giữa kiểm soát rủi ro và 

tài trợ rủi ro, giải thích mối quan hệ giữa kiểm soát rủi ro và đánh giá rủi ro, 

nhận ra những ưu và nhược điểm của né tránh rủi ro, phân biệt giữa các hoạt 

động ngăn ngừa tổn thất và giảm thiểu tổn thất, hiểu rõ các lợi ích và chi phí 

của ngăn ngừa tổn thất và giảm thiểu tổn thất, hiểu rõ những nỗ lực của Chính 

phủ và xã hội trong kiểm soát rủi ro. 

Mặt khác, qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu nêu trên, tác giả 

nghiên cứu các chính sách tín dụng, chính sách quản lý rủi ro và hệ thống xếp 

hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nên luận 

văn sẽ có điểm khác biệt so với những đề tài nghiên cứu trước đây. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT  

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP  

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Hoạt động cho vay doanh nghiệp 

Cho vay doanh nghiệp là việc thoả thuận giữa NHTM và doanh nghiệp, 
theo đó NHTM giao cho doanh nghiệp sử dụng một khoản tiền để sử dụng 
vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn 
trả cả gốc và lãi. 

Cho vay doanh nghiệp thường được gọi là “cho vay công thương 
nghiệp” được xếp vào loại tài sản quan trọng nhất của ngân hàng. Thật vậy, 
khi nhìn vào bảng cân đối tài sản của ngân hàng, thì dư nợ cho vay doanh 
nghiệp chiếm tới 30% tổng dư nợ cho vay. Cho vay công thương nghiệp là 
loại hình cho vay sớm nhất mà các ngân hàng thực hiện. Cho vay được cấp 
cho các xưởng đóng tàu, các hoạt động khai thác mỏ, sản xuất hàng hoá, và 
các chủ tài sản khác…Đây là loại cho vay cấp cho doanh nghiệp để hỗ trợ các 
hoạt động hằng ngày như mua hàng tồn kho, tài trợ cho tài khoản thu, cho vay 
dài hạn như đầu tư mua máy móc, thiết bị…và tài trợ cho các mục đích khác 
của doanh nghiệp.  [11,tr.249]   

1.1.2. Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp  

 Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định số 

18/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì “Rủi ro tín dụng 

trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong 

hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện 
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hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.  

 Như vậy, rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp được hiểu là tổn 

thất có khả năng xảy ra đối với nợ vay của doanh nghiệp tại ngân hàng 

thương mại do doanh nghiệp vay vốn không thực hiện đúng hạn hoặc không 

có khả năng thực hiện đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của 

mình theo cam kết. 

1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp  

Căn cứ vào các tiêu chí sau để phân loại RRTD: 

  Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro chia thành rủi ro giao dịch và 

rủi ro danh mục. 

- Rủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân 

phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, 

đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch bao gồm rủi ro lựa chọn (rủi ro có liên 

quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, phương án vay vốn để 

quyết định tài trợ của ngân hàng); rủi ro bảo đảm (rủi ro phát sinh từ các tiêu 

chuẩn đảm bảo như mức cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo…); 

rủi ro nghiệp vụ (rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay giải ngân, 

theo dõi, giám sát khoản vay). 

- Rủi ro danh mục là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do 

những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân 

thành rủi ro nội tại (xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn của 

khách hàng vay vốn, lĩnh vực kinh tế) và rủi ro tập trung (rủi ro do ngân hàng 

tập trung cho vay quá nhiều vào một số khách hàng, một ngành kinh tế hoặc 

trong cùng một vùng địa lý nhất định hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi 

ro cao). 
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 Căn cứ phạm vi gây ra rủi ro thì RRTD được phân thành RRTD đặc 

thù và RRTD hệ thống. 

- Rủi ro tín dụng đặc thù là rủi ro của một khoản tín dụng cụ thể phát 

sinh do những kiểu đặc thù của rủi ro dự án mà người vay thực hiện.  

- Rủi ro tín dụng hệ thống là rủi ro tín dụng phát sinh do bối cảnh 

chung của nền kinh tế hoặc những điều kiện vĩ mô tác động lên toàn bộ những 

người vay như rủi ro tín dụng phát sinh do suy thoái kinh tế, khủng hoảng 

kinh tế…[7; tr.12] 

1.1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp 

a. Môi trường kinh doanh  

- Nguyên nhân bất khả kháng: Các thiệt hại từ thiên tai, bão lụt, hạn 

hán, hoả hoạn và động đất. Những thay đổi về nhu cầu của con người hoặc về 

kỹ thuật một ngành công nghiệp có thể làm sụp đổ một hãng kinh doanh và 

đặt doanh nghiệp từng làm ăn có lãi vào thế có lỗ. 

- Thông tin không cân xứng: Thông tin không cân xứng trên thị trường 

tài chính dẫn đến sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức đã đặt các ngân 

hang trước nguy cơ rủi ro cao. 

- Môi trường kinh tế có ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính của doanh 

nghiệp đi vay và thiệt hại hay thành công đối với ngân hàng cho vay. 

- Chính sách Nhà nước: Trong điều kiện kinh tế mở cửa dưới nhiều 

hình thức và phương tiện, những biến động lớn về kinh tế, chính trị trên thế 

giới có ảnh hưởng đến các quan hệ kinh tế đối ngoại của một nước mà biểu 

hiện là cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái,…tác động đến sự biến động giá cả 

hang hoá xuất khẩu, lãi suất, mức cầu tiền tệ… 

- Môi trường pháp lý: Cùng với môi trường kinh tế, môi trường pháp lý 

tạo nên môi trường cho vay của các ngân hàng thương mại. Môi trường cho 
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vay có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, có thể làm hạn chế hay tăng thêm 

rủi ro đối với hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 

b. Các nhân tố xuất phát từ bản thân ngân hàng 

- Sự quản lý yếu kém của ngân hàng 

Sự quản lý yếu kém trong hoạt động ngân hàng thể hiện ở một số nội 

dung như: chậm điều chỉnh, ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp; chỉ 

đạo nghiệp vụ không sâu sát, kịp thời; không có các chính sách phòng ngừa 

rủi ro hoặc có nhưng không hoàn thiện… Sự yếu kém trong quản lý dẫn đến 

rủi ro tín dụng trong cho vay phát sinh từ tất cả các khâu trong quá trình cấp 

tín dụng của ngân hàng thương mại. 

- Trình độ của đội ngũ cán bộ ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu 

Để có được sự đánh giá chính xác về tình hình doanh nghiệp vay vốn, 

cán bộ tín dụng phải có kiến thức, kỹ năng về các vấn đề liên quan đến doanh 

nghiệp vay vốn, am hiểu quy trình nghiệp vụ. Do vậy, cán bộ tín dụng cần 

phải có đủ trình độ nhằm phát hiện, sàng lọc tốt khách hàng vay vốn. Ngoài 

ra, cán bộ tín dụng phải có đạo đức, trung thực để tránh rủi ro tín dụng do cố ý 

làm sai quy trình tín dụng nhằm nhận được những khoản bồi dưỡng, vay ké, 

tham nhũng từ khách hàng.[7; tr.14] 

1.1.5. Tác động của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

a.  Đối với ngân hàng 

Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại không thu được vốn tín 

dụng đã cấp và lãi cho vay, ngân hàng thương mại gặp nhiều rủi ro liên quan. 

Thứ nhất, ngân hàng thương mại không huy động được nguồn vốn để bù đắp 

khoản cho vay không thu hồi được dễ dẫn đến rủi ro thanh khoản, ngược lại 

ngân hàng thương mại có thể gặp rủi ro tái tài trợ, rủi ro lãi suất do lãi suất 

huy động tăng. Thứ hai, một khoản vay không trả nợ được làm giảm giá trị tài 

sản trên sổ sách, giảm lợi nhuận đồng thời làm giảm giá trị thị trường của 
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khoản vay do khoản vay có mức độ rủi ro tăng. Thứ ba, làm giảm uy tín của 

ngân hàng thương mại đó và gây ra rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh 

doanh ngân hàng đặc biệt là hoạt động huy động vốn và dịch vụ. [7; tr.15] 

b.  Đối với nền kinh tế 

Hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các ngành 

và các cá nhân, vì vậy khi một ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng hay bị phá 

sản thì sẽ bị ảnh hưởng lan truyền trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, người 

gửi tiền hoang mang lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở các ngân hàng, làm 

cho hệ thống ngân hàng mất thanh khoản và có thể phá sản ảnh hưởng rất lớn 

đến toàn bộ nền kinh tế. [7; tr.15] 

1.2. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp 

Để hiểu rõ kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp,  ta tìm hiểu 

thế nào là kiểm soát rủi ro. Theo tác giả C.Arthur Williams Jr. trong giáo trình 

Quản trị rủi ro ( các tác giả Ngô Quang Huân-Võ Thị Quý-Nguyễn Quang 

Thu-Trần Quang Trung dịch từ cuốn RISK MANAGEMENT AND 

INSURANCE), phát biểu theo cách tiếp cận quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro là 

việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, những chiến lược và những quá 

trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn 

ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và (hoặc) mức độ của rủi ro và 

tổn thất hoặc lợi ích. Mặt khác, kiểm soát rủi ro còn bao gồm cả những 

phương pháp hoàn thiện các kiến thức và sự hiểu biết trong  hành vi của tổ 

chức có tác động đến rủi ro. 

Tiêu chuẩn để vận dụng các phương pháp kiểm soát rủi ro trong tổ 

chức cũng giống những tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực hoạt 
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động của một tổ chức, đó là tiêu chuẩn cân bằng giữa lợi ích và chi phí, 

nguyên lý hiệu quả của chi phí rủi ro.  

Kiểm soát rủi ro được sử dụng trong ba trường hợp sau: 

- Chi phí tài trợ thường lớn hơn chi phí tổn thất. Điều này có thể nhận 

thấy được thông qua việc tính chi phí bảo hiểm, những chi phí này bao gồm: 

tổng chi phí cho công ty bảo hiểm cả chi phí quản lý và hành chính, lợi nhuận, 

thuế, hoa hồng...Tuỳ theo phạm vi mà kiểm soát rủi ro có thể kiểm soát được 

tổn thất, lúc đó có thể tiết kiệm được do tổn thất ít xảy ra hoặc xảy ra ở mức 

độ thấp hơn. 

- Tổn thất phát sinh gián tiếp hay những chi phí ẩn không được phát 

hiện trong thời gian dài. Ngoài những tổn thất gây hậu quả trực tiếp còn có 

những phát sinh gián tiếp, những tổn thất về mặt thời gian, những tổn thất do 

áp lực xã hội. 

- Tổn thất gây nên những tác động bên ngoài ảnh hưởng không tốt đến 

tổ chức, chẳng hạn như tổ chức làm ô nhiễm môi trường đều làm tăng chi phí 

kiểm soát rủi ro của tổ chức. 

* Như vậy, kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp là ngân hàng 

sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những quá trình nhằm 

biến đổi rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp thông qua việc né tránh, 

ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và mức độ của rủi ro và 

tổn thất hoặc lợi ích. [2; tr.395] 

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

vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 

Mục đích của kiểm soát rủi ro tín dụng là nhằm phòng ngừa rủi ro tín 

dụng xảy ra với xác suất rủi ro thấp nhất và hạn chế tối đa mức độ tổn thất 

thiệt hại một khi rủi ro tín dụng xảy ra.  
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Vì vậy, việc kiểm soát rủi ro tín dụng phải được quan tâm và đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

- Tạo lập được một danh mục tín dụng hợp lý, có khả năng sinh lời cao, 

ít rủi ro và khi cần thiết có thể chứng khoán hóa để hỗ trợ thanh khoản. 

- Tạo sự chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ phận tác 

nghiệp nhằm tìm kiếm các khoản vay có khả năng sinh lời cao và ít rủi ro. 

- Có những quy định để thống nhất, minh bạch các bước công việc 

trong quá trình cho vay, có các quy định hợp lý về cơ cấu, tỷ lệ. 

- Đảm bảo phản ảnh minh bạch, chính xác chất lượng danh mục tín 

dụng, trích đủ dự phòng để bù đắp những rủi ro phát sinh trong quá trình cho 

vay. 

- Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát thích hợp để phát hiện, ngăn ngừa và 

xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh đối với danh mục tín dụng. [7; tr.19] 

1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong tiến trình quản trị rủi ro tín 

dụng  

Kiểm soát RRTD là một bước trong tiến trình công tác quản trị RRTD 

của ngân hàng thương mại. Cụ thể nội dung của quản trị rủi ro tín dụng và vị 

trí, vai trò của kiểm soát rủi ro tín dụng trong tiến trình như sau. 

*  Quản trị RRTD: 

  Quản trị RRTD là một trong những nội dung quản lý của NHTM bao 

gồm: nhận biết và đánh giá mức độ rủi ro, thực thi các biện pháp hạn chế khả 

năng xảy ra rủi ro và giảm thiểu tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra. 

Nội dung của Quản trị RRTD gồm: Nhận dạng RRTD, Đo lường 

RRTD, Kiểm soát RRTD, Tài trợ RRTD. 

 - Nhận dạng RRTD là quá trình nhận biết các nguy cơ rủi ro tiềm năng 

đối với tài sản, trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực con người mà hiểm 

hoạ và mối nguy hiểm đó sẽ dẫn tới những tổn thất. 
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 - Đo lường RRTD là việc dùng các mô hình để lượng hoá rủi ro đối 

với danh mục cho vay, từng khách hàng vay và từng khoản vay cụ thể. Từ đó 

xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa cũng như mức trích 

lập dự phòng rủi ro. 

 - Kiểm soát RRTD là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, 

những chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức 

thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất 

và (hoặc) mức độ của rủi ro và tổn thất hoặc lợi ích 

  - Tài trợ RRTD là sử dụng các nguồn tài chính để bù đắp về mặt tài 

chính những tổn thất đã xảy ra như thu nợ thông qua các hợp đồng bảo hiểm, 

bán nợ, xử lý tài sản thông qua pháp lý... 

*Mối quan hệ của kiểm soát rủi ro đối với các vấn đề khác trong quản 

trị rủi ro: 

Các hoạt động này được thực hiện liên tiếp nhau tạo thành một quá trình 

chặt chẽ với khâu trước sẽ định hướng và bổ sung cho khâu sau. Trong đó, 

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

Kiểm soát rủi ro là điểm trung gian giữa đánh giá rủi ro và tài trợ rủi ro. 

Những nỗ lực kiểm soát rủi ro được hỗ trợ bởi sự nhận dạng và sự nhận thức về 

nguy cơ rủi ro. Ngược lại, những nỗ lực kiểm soát rủi ro sẽ xác định những 

phạm vi mà những ảnh hưởng không mong muốn của rủi ro được thể hiện 

trong tổ chức. Sau cùng, những kết quả không mong muốn sẽ được chuyển 

thành kết quả tài chính. Sự miêu tả tuần tự này ngụ ý rằng kiểm soát rủi ro phải 

được liên kết giữa đo lường rủi ro và tài trợ rủi ro. Những yếu tố này trở thành 

những yếu tố trung tâm của quá trình nhận thức và hiểu biết của các nhà quản 

trị rủi ro. [2. Tr.397] 

1.3. CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT  KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
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Các hoạt động nhằm nỗ lực kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp của một ngân hàng có lẽ khác biệt với những cố gắng của các 

ngân hàng khác trên thế giới và trong nước. Các ngân hàng có những thay đổi 

khác nhau đối với ước muốn kiểm soát rủi ro tín dụng của họ và bất cứ một 

rủi ro cụ thể nào đó đều có thể được quản lý thông qua những kỹ thuật khác 

nhau.  

Mặc dù các chương trình kiểm soát rủi ro có thể khác nhau giữa tổ chức 
này và tổ chức khác dựa vào kết quả của tính sáng tạo và sự đổi mới, tuy 
nhiên vẫn có sự phân loại về những phương pháp và công cụ kiểm soát rủi ro. 
Những công cụ và kỹ thuật kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 
nghiệp có thể được phân nhóm theo các hình thức sau:  

- Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 
- Ngăn ngừa tổn thất  
- Giảm thiểu tổn thất  

 - Chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 
1.3.1. Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp  

Khái niệm: Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp là né 
tránh những hoạt động làm phát sinh tổn thất do doanh nghiệp không trả nợ 
đúng hạn như đã cam kết.  

Né tránh rủi ro có nghĩa là không đối diện với rủi ro bằng nhiều hình 

thức như quyết định từ chối cho vay hoặc đưa ra các quyết định loại bỏ RRTD 

để ngân hàng không còn đối diện với nó trong cho vay doanh nghiệp. [2; 

tr.365] 

Các biện pháp né tránh: 

a. Từ chối cho vay 

NHTM từ chối cho vay đối với các khách hàng không đủ điều kiện vay 

vốn, không đáp ứng được các tiêu chuẩn cho vay. Đây là biện pháp né tránh 

hoàn toàn RRTD đảm bảo cho ngân hàng thương mại không đối diện với 
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RRTD có nguy cơ tổn thất cao. 

b. Yêu cầu khách hàng có biện pháp nhằm biến đổi RRTD về mức 

chấp nhận để cho vay 

Đối với những khoản cho vay có RRTD nhưng có khả năng biến đổi và 

đưa RRTD về mức chấp nhận được để cho vay. NHTM tư vấn cho khách 

hàng có biện pháp bổ sung như thuê chuyên gia quản lý, thuê kiểm toán báo 

cáo tài chính, thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ…nhằm đưa rủi ro tín dụng 

về mức chấp nhận để cho vay và đây là biện pháp thường thực hiện trước khi 

quyết định cho vay. 

c. Giới hạn tín dụng  

- Để hạn chế rủi ro, mỗi ngân hàng nên quy định hạn mức cấp tín dụng 

tối đa cho từng cấp quản trị (mức phán quyết): mức phán quyết có thể được 

quy định cho các chi nhánh NH, các phòng giao dịch, tuỳ theo quy mô hoạt 

động, năng lực làm việc của chi nhánh, theo loại sản phẩm tín dụng, tính chất 

có hay không có TSĐB của khoản vay. 

- Giới hạn tín dụng trên một khách hàng: là xác định nhu cầu vốn cần 

thiết trong kỳ của doanh nghiệp vay vốn, giúp cho doanh nghiệp vay vốn có 

kế hoạch quản lý và sử dụng vốn hiệu quả trong giới hạn vốn tín dụng được 

cung cấp. 

Xác định giới hạn tín dụng là xác định giới hạn cao nhất mà ngân hàng 
thương mại chấp nhận rủi ro tín dụng trên cơ sở kết quả thẩm định, xếp hạng 
tín dụng nội bộ cho một khách hàng. 

Giới hạn tín dụng giúp ngân hàng giới hạn khả năng chịu đựng rủi ro 
tín dụng, đồng thời cũng giúp ngân hàng phân tán rủi ro, không tập trung cho 
vay một đối tượng khách hàng nào. 

- Giới hạn tỷ lệ dư nợ những lĩnh vực, ngành có RRTD cao trên tổng dư 
nợ: NHTM thường thực hiện giới hạn tỷ lệ dư nợ cho vay đối với lĩnh vực có 
mức độ RRTD cao trên tổng dư nợ nhằm không tập trung dư nợ vay vào các 
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lĩnh vực có RRTD cao. Đồng thời khuyến khích cho vay các lĩnh vực có mức 
độ RRTD thấp như cho vay lĩnh vực thương mại, sản xuất công nghiệp, cho 
vay xuất khẩu… 

Giới hạn tín dụng được xác định dựa trên chính sách tín dụng từng thời 

kỳ, xếp hạng tín dụng của DN, ngành nghề và quy mô hoạt động của họ, khả 

năng cung ứng và quản trị vốn của NH. 

1.3.2. Ngăn ngừa tổn thất  

Khái niệm: Ngăn ngừa tổn thất là các hoạt động của NHTM nhằm 

ngăn cản khả năng xảy ra RRTD trong cho vay nhằm làm giảm mức thiệt hại 

khi tổn thất xảy ra của NHTM. Các hoạt động này được tiến hành trước khi 

RRTD xảy ra căn cứ vào kết quả nhận dạng và đánh giá RRTD trong cho vay. 

Bên cạnh đó, hoạt động này thường được thực hiện trong và sau khi cho vay. 

[2; tr.397] 

Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất: 

a. Tài sản đảm bảo nợ vay   

- Tài sản đảm bảo nợ vay là những tài sản thuộc sở hữu của doanh 

nghiệp vay vốn dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các 

khoản phí liên quan cho ngân hàng theo các cam kết trong hợp đồng tín dụng. 

TSĐB là biện pháp giúp NHTM nắm được thế chủ động trong việc 

kiểm soát vốn vay.  

- Các yêu cầu đối với TSĐB: Để biện pháp này được thực hiện có hiệu 

quả, đòi hỏi NHTM phải thực hiện tốt một số công tác sau: 

+ Định giá tài sản đúng giá thị trường: công tác định giá TSĐB phải 

đảm bảo chính xác, đúng với giá trị thị trường và tại mọi thời điểm NHTM 

phải đảm bảo giá trị TSĐB không thấp hơn giá trị thị trường. 

+ Định kỳ TSĐB phải được NHTM kiểm tra để đảm bảo tài sản không 

bị mất mát. 
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Tuy nhiên, khoản vay sẽ được thanh toán bằng tiền tạo ra từ hoạt động 

sản xuất, kinh doanh chứ không phải bằng tài sản nên tài sản đảm bảo mới là 

điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để cho vay. Một số lượng lớn các 

khoản vay chỉ chủ yếu dựa vào nguồn trả nợ thứ yếu luôn trở thành nợ khó 

đòi. Đặc biệt, giá trị của tài sản đảm bảo ( bất động sản, động sản) lại phụ 

thuộc vào chu kỳ kinh tế, sự khoẻ mạnh của nền kinh tế, hệ thống tài chính, 

tính pháp lý của tài sản…nên có thể biến động rất lớn, tính thanh khoản 

thường không cao. Hầu hết cán bộ ngân hàng có kinh nghiệm đều thấy rằng 

tài sản đảm bảo là một sự thay thế nghèo nàn cho các khoản thu và luồng tiền 

mặt trong kinh doanh. Vì vậy, không nên quyết định cho vay chỉ dựa vào tài 

sản đảm bảo. [9; tr.245] 

b. Yêu cầu khách hàng vay vốn có vốn tự có tham gia vào phương án 

sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư 

Đây là biện pháp nhằm tăng trách nhiệm sử dụng vốn vay của khách 

hàng. Mức độ vốn tự có của khách hàng tham gia vào phương án SXKD hoặc 

dự án đầu tư phụ thuộc vào mức độ RRTD được NHTM đánh giá là mức độ 

tín nhiệm của khách hàng trong quá trình vay vốn. 

c. Tổ chức công tác cho vay nhằm hạn chế được RRTD trong cho vay 

- Tách bạch 3 bộ phận đề xuất tín dụng, thẩm định rủi ro và tác nghiệp 
thành 3 bộ phận riêng biệt. Sự độc lập giữa đề xuất tín dụng và thẩm định rủi ro 
giúp cho quá trình phê duyệt được khách quan hơn, hạn chế ý chí chủ quan trong 
phê duyệt, hạn chế gian lận trong quá trình giải ngân, hồ sơ giải hoặc ngăn ngừa 
RRTD do đạo đức cán bộ làm công tác tín dụng xuống cấp, gây tổn thất như: tự 
ý sửa chữa hồ sơ nhập vào phần mềm quản lý tín dụng, tham nhũng. 

- Phân cấp mức phán quyết cho vay theo mức độ RRTD: nhằm để công 
tác cho vay của ngân hàng được xem xét thận trọng tương ứng với mức độ 
RRTD và trình độ của cán bộ. 

- Xây dựng quy trình cho vay tương ứng từng mức RRTD: Mỗi một sản 
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phẩm cho vay đều có mức độ RRTD khác nhau, có đặc điểm riêng. Do vậy, 
để hạn chế được RRTD, NHTM ban hành quy trình cho vay theo từng sản 
phẩm cho vay. 

- Thực hiện việc giám sát quá trình vay vốn của khách hàng nhằm 

không để xảy ra các nguy cơ gây ra rủi ro như: sử dụng vốn sai mục đích, việc 

tuân thủ các cam kết trong hợp đồng tín dụng, giám sát dòng tiền… 

Hiệu quả của quá trình cho vay doanh nghiệp và việc tổ chức các khoản 

vay một cách chính xác phụ thuộc rất lớn vào việc kiểm soát các khoản tín 

dụng. Ngay cả các khoản vay tốt nhất cũng cần có sự kiểm tra thường xuyên. 

Mỗi khoản vay phải được kiểm tra định kỳ để bảo đảm rằng khoản vay đó 

đang hoạt động theo đúng dự kiến, rằng doanh nghiệp đang tuân thủ đúng 

theo hợp đồng tín dụng, rằng thông tin đang được cập nhật và tình trạng của 

khoản vay không xấu đi. Việc nhận biết được các dấu hiệu suy giảm tại một 

thời điểm ban đầu là một mục tiêu chủ yếu của việc kiểm soát tín dụng tốt. 

Nguyên tắc của giám sát khoản vay tốt đó là: 

- Nhận biết nhu cầu cần có luồng thông tin thích hợp vào liên tục. 

- Phân tích thông tin đó một cách thích đáng và sử dụng để đánh giá 

tình trạng hiện tại của khoản vay. 

- Kiểm soát việc giải ngân và sự tuân theo thoả thuận trả nợ. 

- Tổ chức các cuộc viếng thăm định kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Duy trì mối liên hệ cởi mở với doanh nghiệpN vào mọi thời điểm.[2; 

tr.146] 

d. Sử dụng các biện pháp tài chính 

NHTM thỏa thuận với khách hàng các điều kiện vay vốn trước khi giải 

ngân như lãi suất, lãi quá hạn, phí gia hạn, phí cơ cấu lại thời hạn. Đây là biện 

pháp nhằm tăng trách nhiệm của khách hàng trong việc sử dụng vốn vay, nếu 
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không trả nợ vay đúng hạn thì khách hàng sẽ bị mất đi 1 khoản chi phí cơ cấu, 

lãi phạt. 

e. Thu nợ trước hạn 

Khi khách hàng không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng tín 

dụng thì NHTM sẽ thu hồi nợ vay trước ngày đến hạn đã cam kết trong hợp 

đồng, hoặc NHTM cho khách hàng trả nợ trước hạn khi NHTM phát hiện các 

dấu hiệu xảy ra RRTD có thể dẫn đến trả nợ không đúng hạn. 

1.3.3. Giảm thiểu tổn thất 

Khái niệm: Giảm thiểu tổn thất là biện pháp giảm thiểu tổn thất tấn 

công vào các rủi ro bằng cách làm giảm bớt giá trị hư hại khi tổn thất xảy ra ( 

tức giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất). 

Những hoạt động giảm thiểu tổn thất là những biện pháp sau khi tổn 
thất đã xảy ra. Mặc dù những biện pháp này được đặt ra trước khi một tổn thất 
nào đó xuất hiện, những chức năng hoặc mục đích của những biện pháp này 
là làm giảm tác động của tổn thất một cách hiệu quả nhất. [2; tr.398] 

Các công cụ giảm thiểu tổn thất: 
a.  Lập quỹ dự phòng rủi ro 
Khi đã chấp nhận rủi ro thì NHTM phải dự trù về nguồn tài chính để 

khi rủi ro xảy ra thì sẽ khắc phục được kịp thời nhằm bù đắp những tổn thất 
mất mát.  

Trích dự phòng RRTD là phương pháp ngân hàng sử dụng để ghi nhận 
tổn thất so với giá trị ghi nhận ban đầu của khoản vay. 

Quỹ dự phòng rủi ro bao gồm dự phòng rủi ro cụ thể và dự phòng 

chung. Mức trích dự phòng rủi ro cụ thể là mức độ tổn thất tín dụng do vậy nó 

phụ thuộc vào: 

- Mức độ rủi ro của từng doanh nghiệp vay vốn. 

- Giá trị tài sản đảm bảo 
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b.  Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ RRTD 

Lãi suất cho vay theo mức RRTD nhằm giúp cho NHTM bù RRTD. 

Chẳng hạn, trong cho vay doanh nghiệp, các khách hàng doanh nghiệp 

thường  được xếp hạng tín dụng nội bộ. Những DN có xếp hạng tín dụng nội 

bộ AAA sẽ có lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất cho vay đối với các DN có 

mức định hạng thấp hơn như BBB, BB… 

c. Giảm dần dư nợ vay 

Trong quá trình nhận diện, đánh giá RRTD trong cho vay DN, NHTM 

nhận thấy tình hình tài chính của khách hàng giảm sút, chẳng hạn trong 

trường hợp DN bị xuống hạng, tùy vào mức độ mà NH sẽ hạn chế cho vay và 

rút dần dư nợ vay.  

Để biện pháp có tính khả thi, trong các hợp đồng tín dụng ngân hàng 

thương mại phải có các thỏa thuận các trường hợp giảm dần dư nợ vay. 

d. Đa dạng hoá 

Việc đa dạng hoá danh mục cho vay của ngân hàng sẽ làm giảm tối đa 

do các khoản vay có mức độ rủi ro khác nhau theo năng lực, quy mô khách 

hàng, độ thành đạt của họ, theo ngành hàng, theo tính chất sở hữu. Ví dụ, hoạt 

động của các doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam bất ổn hơn so với 

các ngành khác. Năm 2004 giá dầu tăng, các doanh nghiệp thuộc ngành công 

nghiệp nặng lại không. Các doanh nghiệp mới vào ngành, quy mô nhỏ thường 

năng động, uyển chuyển hơn, ít bị tổn thương và dễ khắc phục hậu quả hơn 

các doanh nghiệp quy mô lớn khi gặp rủi ro. Có những ngành hàng đặc biệt 

nhạy cảm với những thay đổi về chính sách như xuất nhập khẩu có điều kiện 

(phụ thuộc giấy phép, thuế, hạn ngạch…). 

Các dự án cho vay dài hạn có tính rủi ro cao hơn các món vay ngắn 

hạn, vay theo thời vụ. Các món vay bằng ngoại tệ sẽ phải gánh chịu thêm rủi 

ro tỷ giá bên cạnh rủi ro tín dụng nếu trạng thái ngoại tệ của NH không cân 
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đối. Các món vay lớn có chi phí quản lý rẻ hơn nhưng rủi ro hơn các khoản 

vay nhỏ. Chính vì lẽ đó, các ngân hàng cần đa dạng hoá danh mục cho vay 

của mình. Không nên chỉ cho vay một, hai ngành hoặc chỉ cho vay một vài 

DN lớn hoặc một vài nhóm kinh doanh đơn lẻ. Việc đa dạng cũng cần được 

thực hiện đối với thành phần kinh tế, loại sản phẩm mức cho vay, thời hạn và 

loại tiền cho vay và phải phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của NH. 

Mặc dù hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc đa dạng hoá danh mục cho 

vay, song cả trên thế giới và ở Việt Nam, ở một giai đoạn nhất định, có nhiều 

NH hay đầu tư nhiều vào những ngành theo xu hướng, trào lưu chung ví dụ 

như: phân bón, thép, xi măng, bất động sản, năng lượng, đầu tư xây dựng cơ 

bản. Một danh mục đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào một, vài ngành hoặc loại 

mặt hằng là cực kỳ nguy hiểm. Không có ngành nào là không có rủi ro và chỉ 

có đa dạng hoá mới giảm thiểu được rủi ro. 

e. Cho vay đồng tài trợ 

Cho vay đồng tài trợ là hình thức các NHTM cùng cho vay 1 dự án, 

cùng chia sẻ RRTD trong cho vay. Cho vay đồng tài trợ là hình thức chia nhỏ 

RRTD nhằm giảm thiểu RRTD, chấp nhận RRTD trong giới hạn. 

Cho vay đồng tài trợ giúp ngân cho ngân hàng thương mại giới hạn 

mức RRTD và tổn thất trong khả năng tài chính của mình. 

1.3.4. Chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

Khái niệm: Chuyển giao RRTD là việc tạo ra nhiều thực thể khác nhau 
thay vì một thực thể phải gánh chịu RRTD. 

Chuyển giao rủi ro có thể được thực hiện bằng 2 cách: chuyển tài sản 

và hoạt động có rủi ro đến một người hay một nhóm người khác. Thứ hai là 

chuyển giao bằng hợp đồng giao ước, chỉ chuyển giao rủi ro không chuyển 

giao tài sản và hoạt động của nó đến người nhận rủi ro. [2;tr.398] 
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Các biện pháp chuyển giao rủi ro: 

a. Mua bảo hiểm 

Bảo hiểm là một hình thức chuyển giao rủi ro, trong đó người bảo hiểm 
chấp thuận gánh vác phần tổn thất khi rủi ro xuất hiện. Bảo hiểm có thể được 
định nghĩa như một hợp đồng chấp thuận giữa hai bên: người bảo hiểm và 
người được bảo hiểm. Theo hợp đồng này, người bảo hiểm đồng ý bù đắp 
những tổn thất được bảo hiểm (theo hợp đồng bảo hiểm) và người được bảo 
hiểm có trách nhiệm đóng những khoản phí bảo hiểm cũng như chi phí dịch 
vụ cho người bảo hiểm. 

NHTM thường yêu cầu khách hàng vay mua bảo hiểm cho các tài sản 
hình thành từ vốn vay hoặc TSĐB vốn vay khi xét thấy những tài sản có thể 
bị tổn thất như hao hụt, mất mát, bị giảm giá trị, hư hỏng do thiên tai, hỏa 
hoạn. Việc mua bảo hiểm cho tài sản hình thành từ vốn vay là biện pháp 
nhằm đảm bảo cho nguồn trả nợ cho ngân hàng. 

b. Bảo lãnh của bên thứ ba 

Bên thứ ba dùng tài sản của mình để cam kết trả nợ thay cho khách 

hàng vay nếu DN không có khả năng trả nợ hoặc bảo lãnh của 1 NHTM có uy 

tín về cho khoản thanh toán, ứng trước, thực hiện hợp đồng cho các đối tác 

của khách hàng để đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn, khả năng thực hiện các 

cam kết đã ký kết của các đối tác này. 

c. Mở rộng các nghiệp vụ phái sinh, nghiệp vụ chứng khoán hoá 

- Chứng khoán hoá các khoản cho vay và các tài sản khác  

Chứng khoán hoá tài sản là việc ngân hàng đem tài sản có nội bảng 
chưa đến hạn để bán cho những người đầu tư dưới hình thức phát hành chứng 
khoán. Các chứng khoán được tạo ra từ quá trình chứng khoán hoá được gọi 
là các chứng khoán hoá. Công nghệ chứng khoán hoá tài sản hấp dẫn nhiều 
ngân hàng bởi vì thông qua đó ngân hàng có thể giảm được thời lượng của 
danh mục đầu tư, tăng khả năng thanh khoản của tài sản, cung cấp một 
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phương tiện tài trợ mới, giảm được các chi phí có tính chất thuế quy chế và 
tăng thu nhập từ chi phí. 

Thông qua hoạt động chứng khoán hoá giúp ngân hàng đa dạng hoá 

hoạt động đầu tư, giảm rủi ro, giảm các chi phí đối với việc giám sát khoản 

cho vay. Chứng khoán hoá cũng giúp ngân hàng tạo ra các tài sản có tính 

thanh khoản cao trên cơ sở những tài sản kém thanh khoản, tạo cho ngân hàng 

một nguồn vốn mới từ các khoản cho vay của mình. 9;tr.194] 

- Các công cụ tín dụng phái sinh 

+ Hợp đồng trao đổi tín dụng: là hình thức trong đó 2 tổ chức tín dụng 

trao đổi cho nhau một phần các khoản thanh toán theo các hợp đồng tín dụng 

của mỗi bên. Khi tham gia vào hợp đồng trao đổi tín dụng, các ngân hàng có 

thể nâng cao tính đa dạng hoá của danh mục cho vay, đặc biệt nếu các ngân 

hàng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.  

+ Hợp đồng quyền tín dụng: là công cụ bảo vệ ngân hàng trước những 

tổn thất trong giá trị tài sản tín dụng, giúp bù đắp mức chi phí vay vốn cao 

hơn khi chất lượng tín dụng của ngân hàng giảm sút. 

Hợp đồng quyền tín dụng cũng có thể được sử dụng để bảo vệ ngân 

hàng trước những rủi ro chi phí vay vốn tăng do chất lượng tín dụng của ngân 

hàng giảm.  

+ Hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro: thông qua những người 

môi giới, ngân hàng sẽ mua một hợp đồng quyền bán đối với một bộ phận 

danh mục cho vay hoặc danh mục đầu tư nhằm ngăn chặn tổn thất do giá trị 

tài sản bị giảm. [9; tr.195] 

1.3.5. Các tiêu chí phản ánh kết quả công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay doanh nghiệp  

Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng các ngân hàng thường đánh giá qua 

các chỉ số: 
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- Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5/ Tổng dư nợ 

Nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 là các khoản nợ bắt đầu có rủi ro và ngân 

hàng bắt đầu đối diện với rủi ro tín dụng. Nếu  tỷ lệ này càng cao chứng tỏ rủi 

ro tín dụng của ngân hàng càng lớn và ngược lại. 

- Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng xảy ra rủi ro tín dụng của ngân hàng rõ 

ràng hơn vì ở đây dựa vào tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5). Nếu tỷ lệ này 

càng cao chứng tỏ ngân hàng tồn tại nhiều rủi ro tín dụng và ngược lại. 

- Tỷ lệ xoá nợ ròng/Tổng dư nợ 

(Xóa nợ ròng = Dư nợ các khoản vay đã xóa nợ vì rủi ro – Giá trị các 

khoản thu bù đắp thiệt hại). 

Đây là chỉ tiêu đánh giá khả năng thu nợ từ các khoản nợ đã chuyển ra 

ngoại bảng  và đang được ngân hàng sử dụng các biện pháp mạnh để đòi. Nếu 

chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ ngân hàng đang gặp rủi ro tín dụng vì có quá 

nhiều các khoản nợ ngoại bảng mà ngân hàng không thể thu hồi được và 

ngược lại. 

- Tỷ lệ  dự phòng  rủi ro tín dụng/ Tổng dư nợ 

Đây là tỷ lệ giữa số dư có của tài khoản dự phòng rủi ro tín dụng chia 

cho tổng dư nợ cuối kỳ. Nếu chỉ tiêu này cao chứng tỏ ngân hàng đang gặp 

phải rủi ro tín dụng vì phải sử dụng nhiều dự phòng để xử lý các khoản vay có 

vấn đề và ngược lại. 

- Tỷ lệ phân bổ dự phòng/ Tổng dư nợ (hoặc Tổng vốn chủ sở hữu) 

Số phân bổ dự phòng chính là số dự phòng rủi ro tín dụng trích lập 

trong kỳ (tính vào chi phí trong kỳ). Nếu tỷ lệ này cao thì chứng tỏ ngân hàng 

đang chịu ảnh hưởng lớn bởi rủi ro tín dụng vì ngân hàng phải trích lập nhiều 

quỹ dự phòng rủi ro tín dụng và ngược lại. 
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Từ các tiêu chí này, mức giảm của tỷ lệ nợ xấu, nợ không đủ tiêu 

chuẩn, tỷ lệ trích lập dự phòng, tỷ lệ phân bổ dự phòng cao hay thấp sẽ cho 

thấy hiệu quả của công tác kiểm soát rủi ro tín dụng.  

1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI 

 
Sơ đồ 1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại NHTM 

1.4.1. Yếu tố bên trong ngân hàng  

- Chính sách tín dụng, chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân 

hàng thương mại: Một trong những biện pháp quan trọng để các khoản tín 

dụng ngân hàng đáp ứng được các tiêu chuẩn pháp lý và bảo đảm an toàn là 

việc hình thành một “chính sách tín dụng an toàn và hiệu quả”. Chính sách tín 

dụng cung cấp cho cán bộ tín dụng và nhà quản lý một khung chỉ dẫn chi tiết 
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để ra các quyết định tín dụng và định hướng danh mục đầu tư tín dụng của 

ngân hàng. Thông qua kết cấu danh mục tín dụng của một ngân hàng, ta có 

thể biết được chính sách tín dụng của ngân hàng này như thế nào. Nếu một 

chính sách tín dụng hoạt động không hiệu quả thì phải tiến hành kiểm tra hoặc 

phải được tăng cường quản lý bởi ban lãnh đạo ngân hàng. [11,tr.111]   

- Mô hình quản trị rủi ro tín dụng: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng: 

đây là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công trong kiểm soát 

rủi ro cho ngân hàng, đây là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức 

quản lý rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro được xây 

dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong hoạt động quản 

lý tín dụng của ngân hàng. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Việc xây dựng hệ thống kiểm 

soát nội bộ hiệu quả là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo hoạt động ngân hàng 

được an toàn, hạn chế rủi ro, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của các 

ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Kiểm tra kiểm soát nội bộ 

trong ngân hàng tốt sẽ đảm bảo phát hiện nhanh chóng, kịp thời những vấn 

đề vừa phát sinh và đảm bảo tính sâu sát, thực tế của người kiểm tra. 

- Chất lượng nguồn nhân lực: Năng lực dự báo, phân tích ngành, phân 

tích tài chính, phát hiện và xử lý khoản vay có vấn đề của cán bộ. Cán bộ 

chuyên môn cần có hiểu biết chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, từ đó phát hiện 

rủi ro có khả năng xảy ra, cán bộ tín dụng cần cân nhắc, không được quyết 

định cho vay mang tính cảm tính, cân nhắc không đầy đủ hoặc phiến diện 

như chỉ dựa vào tài sản thế chấp hay bản thân phương án kinh doanh mà bỏ 

qua năng lực tài chính của bản thân doanh nghiệp có thể đều dẫn đến rủi ro. 

Kỹ năng thương lượng với khách hàng, tính chủ động trong công việc, 

khả năng kiểm soát chứng từ, kiến thức pháp luật là những kỹ năng đòi hỏi 

cần có của cán bộ tín dụng. Có thể nói, yếu tố con người là yếu tố có tác động 
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lớn nhất về phía ngân hàng đến rủi ro tín dụng. 

- Việc giám sát quá trình sử dụng vốn vay: Đây là quyền của NHTM 

nhằm hạn chế rủi ro trên cơ sở đảm bảo hoạt động bình thường của bên vay. 

Khả năng giám sát phụ thuộc rất nhiều vào tính minh bạch của thông tin mà 

NHTM có được từ những nguồn khác nhau đồng thời còn phụ thuộc vào khả 

năng đánh giá về những thông tin đó. Việc theo dõi, giám sát chặt chẽ các 

khoản cho vay, có những tiêu chí phân loại và xử lý phù hợp sẽ góp phần 

nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo khả năng trả nợ.  

Giám sát mục đích sử dụng vốn (khách hàng có sử dụng đúng mục đích 

hay không), tình hình hoạt động tài chính kinh doanh của khách hàng (thực tế 

khách hàng có kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ như trong đề nghị vay vốn 

hay không) ; tài sản đảm bảo ( kiểm tra định kỳ). 

- Tốc độ tăng trưởng tín dụng quá cao, vượt tầm kiểm soát và tâm lý dễ 

dãi trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn kinh tế tăng trưởng quá nóng 

khiến các NH quyết định dễ dãi cả với những dự án kinh doanh không có tính 

khả thi và hiệu quả cao. Một số NH cạnh tranh thu hút bất chấp rủi ro, tốc dộ 

tăng trưởng tín dụng quá nóng vượt tầm kiểm soát và năng lực phát triển nhân 

lực của NH. 

- Rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng: Bộ phận tín dụng là nơi trực 

tiếp thẩm định dự án vay vốn và khả năng trả nợ của KH cũng như trực tiếp 

kiểm tra kho hàng, tài sản thế chấp, giám sát giải ngân, là đầu mối tiếp xúc 

với khách hàng nên nếu đạo đức nghề nghiệp không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

tới chất lượng món vay và khả năng thu hồi nợ của NH. 

- Chính sách quản trị nguồn nhân lực: Chính sách tuyển dụng, sử dụng, 

đãi ngộ và đề bạt cán bộ tín dụng của NH có tác động trực tiếp đến hiệu quả 

thực thi chiến lược, chính sách tín dụng của NH. 

- Trình độ công nghệ thông tin của ngân hàng: Ngân hàng có được 
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những phần mềm, quản lý về rủi ro hiện đại sẽ phát hiện nhanh chóng, phân 

tích và cảnh báo kịp thời những rủi ro có thể xảy ra cho ngân hàng. [9;tr.795] 

1.4.2. Các yếu tố thị trường (yếu tố hệ thống) 

- Chu kỳ kinh tế: Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các ngành nói 

chung đều kinh doanh thuận lợi, tỷ lệ thu hồi nợ vì thế tăng đồng thời dư nợ 

đối với nền kinh tế tăng làm giảm tỷ lệ nợ xấu. Nhưng trong thời kỳ kém tăng 

trường các doanh nghiệp đều sản xuất khó khăn, khả năng trả nợ giảm. Các 

NH phải chú ý thận trọng, các món vay đặc biệt là trung, dài hạn được quyết 

định dễ dãi trong thời kỳ tăng trưởng sẽ trở thành khó đòi vài năm sau đó. Các 

NH cần lưu ý yếu tố này trước khi quyết định cho vay. 

 - Lãi suất, lạm phát: lãi suất cơ bản cao phản ánh chính sách can thiệp 

của NHTW khi lạm phát vượt qua mức độ nào đó, Khi lãi suất tăng nguồn 

vốn của các NH khan hiếm hơn đồng thời hoạt động tín dụng cũng phải đối 

mặt với rủi ro cao hơn. 

 - Thị trường bất động sản: theo thống kê sơ bộ, tối thiểu 50% các 

khoản vay thể nhân ở các NH là để mua nhà, đất, được bảo đảm bằng bất 

động sản, nguồn trả nợ cũng từ kinh doanh bất động sản chứ không phải từ 

dòng tiền thường xuyên, ổn định. Hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam 

diễn biến phức tạp, đang đóng băng sau một thời kỳ phát triển bong bóng dẫn 

đến việc xử lý nợ khó khăn cho các NH. 

- Rủi ro chính sách: Các chính sách của Chính phủ như thuế và các 

chính sách của từng địa phương ảnh hưởng đến hoạt động của DN lẫn môi 

trường hoạt động của NH. Các địa phương có chính sách năng động sẽ đem 

lại nhiều cơ hội lựa chọn KH cho các NH. Yếu tố này cũng góp phần tác động 

đến rủi ro của hoạt động tín dụng. [9;tr.795] 

1.4.3. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp (yếu tố phi hệ thống) 

a. Rủi ro tổng thể của doanh nghiệp 
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- Yếu tố tài chính: Tiềm lực tài chính của DN sẽ có khả năng trả nợ 

đúng hạn. NH cần xem xét các yếu tố tài chính có ảnh hưởng nhiều đến khả 

năng trả nợ của DN: Khả năng thanh khoản ( tỷ lệ thanh toán nhanh, vốn lưu 

động thuần…), khả năng sinh lời ROA, ROE, EPS. Hiệu quả quản lý vốn ( 

vòng quay vốn lưu động, số ngày phải thu, tồn kho, vòng quay tài sản, vòng 

quay tài sản cố định) 

- Dòng tiền: báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bức tranh cho NH cái 

nhìn toàn diện về chuyển động tiền mặt của các hoạt động kinh doanh, đầu tư, 

tài chính của DN trong năm tài chính. Không phụ thuộc vào thời điểm, không 

bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc kế toán, lưu chuyển tiền tệ thể hiện rõ nhất 

khả năng trả nợ NH. 

- Yếu tố phi tài chính: các yếu tố phi tài chính tác động đến mức độ rủi 

ro của DN gồm có : đạo đức uy tín của chủ DN, năng lực kinh doanh, quản 

trị, triển vọng ngành, khả năng cạnh tranh, sự đa dạng hoá trong kinh doanh 

và đối tác. [9;tr.796] 

b. Rủi ro riêng lẻ 
-  Hai yếu tố căn bản tác động đến các khoản vay riêng lẻ là tính khả thi 

và hiệu quả của bản than dự án vay vốn. Thẩm định tính khả thi của dự án 
phải xem xét nguồn cung nguyên, nhiên liệu, điện nước, hàng hoá.. dự án có 
tạo giá trị gia tăng đủ bù đắp chi phí, trả lãi NH, suất sinh lời cao hơn chi phí 
cơ hội không… 

- Tài sản thế chấp, cầm cố của khoản vay: tài sản thế chấp cầm cố nếu 
đảm bảo các yêu cầu về giá trị, tính pháp lý, tính dễ chuyển nhượng, không có 
tranh chấp, được mua bảo hiểm sẽ làm tăng đáng kể khả năng phục hồi nợ 
cho NH và có thể được NH xem xét giảm lãi suất do đó khả năng hoàn trả nợ 
và lãi. [9;tr.796] 

1.4.4. Các yếu tố khác 

- Tính chính xác và sẵn có của thông tin: thông tin tài chính của các DN 
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hầu hết không đủ độ tin cậy gây khó khăn rất nhiều cho việc đánh giá DN của 

NH.  Ngoài Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN, các NH cần xây dựng 

cho mình hệ thống thông tin DN, thông tin ngành hay các tình huống rủi ro 

cần thiết cho cán bộ tín dụng, điều này nếu được cải thiện sẽ rất hữu ích cho 

công tác kiểm soát RRTD của NH. 

- Hành lang pháp lý: quy định của các Luật, bộ máy thi hành pháp luật, 

thời gian giải quyết một vụ kiện NH sẽ ảnh hưởng đến công tác kiểm soát 

RRTD của NH. 

- Vai trò giám sát của Ngân hàng Nhà nước: vai trò giám sát, nhận 

dạng và đưa ra đánh giá độc lập về chiến lược, chính sách, quy trình cấp tín 

dụng và quản trị danh mục của các NHTM, từ đó đảm bảo cho sự khoẻ mạnh 

của cả hệ thống NHTM. [9;tr.797] 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO  

TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP  

TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – 

CHI NHÁNH  ĐÀ NẴNG 

 
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN-

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

a. Giới thiệu khái quát  về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – 

Chi nhánh Đà Nẵng 

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 
THƯƠNG TÍN 

Tên giao dịch quốc tế: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT 
STOCK BANK 

Tên viết tắt: SACOMBANK 
Logo: 

 
Ngày thành lập: 21/12/1991 
Giấy phép hoạt động: Số 0006/GP-NH ngày 05/12/1991 của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

Vốn điều lệ: 12.425.115.900.000 đồng (31/12/2014) 
Trụ sở chính: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 
Mạng lưới: 428 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào, Campuchia 

(09/11/2014). 
Hợp tác: 14.331 đại lý, 805 Ngân hàng và 82 quốc gia trên thế 

giới (30/9/2014). 

Điện thoại: (84-8) 39 320 420 
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b. Quá trình hình thành và phát triển 

 Đà Nẵng là trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực Miền Trung- Tây 

Nguyên, với mức tăng trưởng bình quân và thu nhập đầu người khá cao so với 

cả nước. Cùng với sự phát triển kinh tế Đà Nẵng, nhu cầu vốn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp ngày 

càng tăng, bên cạnh đó lượng vốn nhàn rỗi trên địa bàn rất lớn. Nắm bắt được 

tiềm lực đó, ngày 28/07 /2003, Sacombank chi nhánh Đà Nẵng khai trương và 

chính thức đi vào hoạt động tại 202 Hoàng Diệu theo quyết định số 

178/2003/QĐ-HĐQT. Đến ngày 19/01/2008 trụ sở được dời về 130-132 Bạch 

Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.  

 Gần 12 năm kể từ khi thành lập, hiện nay Chi nhánh Đà Nẵng là địa 

điểm đầu não của khu vực Bắc Trung Bộ (theo phân chia của Sacombank Bắc 

Trung Bộ từ Nghệ An đến Quãng Ngãi) là một trong những chi nhánh có sức 

phát triển mạnh nhất của ngân hàng. Trong báo cáo quý 1, chi nhánh Đà Nẵng 

đứng thứ hai toàn ngân hàng chỉ sau Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh về 

kết quả hoạt động huy động, cho vay. Hiện tại, cơ cấu của chi nhánh gồm một 

trụ sở chi nhánh ở 130-132 Bạch Đằng và 7 phòng giao dịch gồm : 

PGD Hoàng Diệu: 202 Hoàng Diệu , Nam Duơng, Quận Hải Châu. 

PGD Chợ Cồn 225 Ông Ích Khiêm, tổ 58 Cầu Vồng, Quận Hải Châu. 

PGD Thanh Khê: 568 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông 

PGD Liên Chiểu: 965 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu 

PGD Sơn Trà: 783 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Quận Sơn Trà. 

PGD Cẩm Lệ: 179 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ. 

PGD Phan Châu Trinh: 349 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu. 

Sau gần 24 năm hoạt động, đến nay Sacombank đã trở thành Ngân 

hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, là NH TMCP đầu tiên được niêm yết trên 

thị trường chứng khoán, hiện có khoản 70.000 cổ đông đại chúng. Với những 
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nổ lực phát triển và sự đóng góp tích cực không ngừng cho nền tài chính Việt 

Nam, Sacombank đã nhận được rất nhiều các bằng khen và giải thưởng có uy 

tín trong nước và quốc tế như: 

“Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 2013-2014 do International 
Finance Magazine bình chọn. 

“Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” 2008-2013 do 
Global Finance bình chọn. 

“Ngân hàng điện tử được yêu thích nhất Việt Nam – My Ebank 2014” 
do báo VnExpress, Ngân hàng Nhà nước và CTCP Dịch vụ thẻ Smartlink 
đồng tổ chức. 

c. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 
Tín – Chi nhánh Đà Nẵng 
  

  

  

 

 

 

âợợ 

 

 

 

Chú thích:  Quan hệ trực tuyến 

                   Quan hệ chức năng 

                (Nguồn: Báo cáo hoạt động 2014 –Sacombank chi nhánh Đà Nẵng) 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Sacombank 
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  Nhiệm vụ của các vị trí trong bộ máy kiểm soát như sau: 

  Giám đốc chi nhánh: Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc ngân hàng 

Sacombank Việt Nam, điều hành chung toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi 

nhánh. Trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng cân đối tổng hợp và tổ chức 

cán bộ. 

Các phó giám đốc chi nhánh: Thay mặt giám đốc chỉ đạo điều hành về 

mặt kinh doanh, các hoạt động của phòng ban chuyên về tiền tệ kho quỹ, quản 

lý tiền gửi dân cư, kế toán hành chính, chịu trách nhiệm cá nhân trước ban 

giám đốc và pháp luật về những công việc do mình giải quyết, chịu trách 

nhiệm điều hành hoạt động của chi nhánh khi được giám đốc ủy quyền. 

Quản lý: thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể; Tiếp thị 

và quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp; Phân tích, thẩm 

định, đề xuất cấp tín dụng. 

Phòng cá nhân: Quản lý, thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm 

cụ thể; Tiếp thị và quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng cá nhân; Phân 

tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng. 

Bộ phận kinh doanh tiền tệ:  Phối  hợp với phòng kinh doanh ngoại hối, 

Kinh doanh vốn, Trung tâm kinh doanh tiền tệ để kinh doanh tiền tệ tại địa 

bàn, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phái sinh. 

Phòng hỗ trợ kinh doanh: Thực hiện những công tác hỗ trong huy 

động, cho vay, marketing…giúp cho công việc của Phòng doanh nghiệp, 

Phòng cá nhân hoạt động một cách suôn sẻ, đảm bảo đúng tiến độ. 

Phòng kế toán ngân quỹ: Quản lý công tác kế toán, kho quỹ tại chi 

nhánh; Bảo quản, thu chi và xuất tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; Kiểm 

đếm, phân loại, đóng bó tiền theo quy định. 
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Phòng hành chính: Theo dõi tình hình nhân sự; Tiếp nhận phân phối, 

phát hành và lưu trữ văn thư, Quản lý, mua sắm, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, văn 

phòng phẩm... 

Phòng giao dịch: Là đơn vị phụ thuộc, thực hiện các chức năng kinh 

doanh của Ngân hàng như cho vay, nhận tiền gửi và các dịch vụ khác trong 

phạm vi ủy quyền của Giấm đốc Chi nhánh. 

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng  trong giai đoạn 2012-2014 

a. Tình hình huy động vốn  

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn  

Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 

2013/2012 

Chênh lệch 

2014/2013 

Chỉ tiêu 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền (%) 
Số 

tiền 
(%) 

Thị 

trường I 
225.657 47,12 349.486 57,19 443.036 64,09 123.829 54,87 93.550 26,77 

Thị 

trường II 
200.234 35,25 142.019 23,24 106.871 15,46 -58.215 29,07 35.148 24,75 

Phát hành 

giấy tờ có 

giá 

56.392 11,16 82.192 13,45 95.257 13,78 25.800 45,75 13.065 15,90 

Vay 

NHNN 
23.024 6,47 37.399 6,12 46.108 6,67 14.375 62,44 8.709 23,29 

Tổng 

cộng 
505.307 100 611.096 100 691.272 100 105.789 20,94 80.176 13,12 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 
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• Thị trường I : Dân cư và các tổ chức kinh tế 

• Thị trường II: Tiền gửi và tiền vay của các tổ chức kinh tế 

Sacombank đã liên tục triển khai các chương trình khuyến mãi, đa dạng 

các sản phẩm tiền gửi, gia tăng tiện ích nhằm tăng cường thu hút nguồn tiền gửi 

dân cư. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn trong những năm qua giữ mức ổn 

định. Nguồn vốn huy động tập trung ở khu vực tổ chức kinh tế, dân cư với mức 

lãi suất huy động phù hợp. Khả năng huy động vốn cao và ổn định giúp 

Sacombank kiểm soát tốt rủi ro thanh khoản. 

Nhờ vậy, số dư huy động tăng đều qua các năm, làm nền tảng tốt cho 

mọi hoạt động kinh doanh khác phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn thanh 

khoản của toàn hệ thống. Đến 31/12/2014, huy động tăng 13,12% so với năm 

2013, chủ yếu tăng từ tổ chức kinh tế và dân cư ( tăng 26,77%), với mức tăng 

trưởng bình quân 3 năm liền kề khá cao: 20,94% và 13,12%. 

b. Tình hình cho vay  

Bảng 2.2. Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn  

Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 

2013/2012 

Chênh lệch 

2014/2013 Chỉ 

tiêu 
ST 

TT 

(%) 
ST 

TT 

(%) 
ST 

TT 

(%) 
ST (%) ST 

TT 

(%) 

Ngắn 

hạn 
219.601 67,15 271.314 68,44 326.844 70,99 51.713 23,55 55.530 20,47 

Trung 

hạn 
59.977 18,34 69.612 17,56 75.737 16,45 9.635 16,06 6.125 8,80 

Dài 

hạn 
47.452 14,51 55.500 14 57.827 12,56 8.048 16,96 2.328 4,19 

Tổng 327.030 100 396.426 100 460.409 100 69.396 21,22 100 16,14 
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cộng 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 

Sacombank luôn tích cực đồng hành cùng khách hàng, mở rộng các đối 

tượng ưu tiên, phát triển nhanh các phương thức cho vay hiệu quả, áp dụng 

các gói cho vay ưu đãi, tinh gọn thủ tục… Nhờ vậy tốc độ tăng trưởng dư nợ 

khả quan. 

Mặc dù trong năm, thực hiện chuyển nợ thành trái phiếu VAMC nhưng 

cho vay khách hàng vẫn tăng so với năm 2013, cao hơn tốc độ tăng toàn 

ngành (14,16%), bình quân 3 năm liền kề tăng đạt 21,22% và 16,14%. 

Với định hướng phát triển ngân hàng thành một ngân hàng bán lẻ - đa 

năng - hiện đại - tốt nhất VN. Sau ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, 

Sacombank chú trọng cho vay hướng đến chất lượng hơn về số lượng, tạo ra 

các sản phẩm mới hiệu quả, an toàn , phù hợp với tình hình của khách hàng 

trong thời kỳ mới. Đối với mảng cá nhân, Sacombank chú trọng đẩy mạnh 

cho vay nhỏ lẻ, khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Dư nợ thẻ tín dụng 

cũng được đẩy mạnh qua các chương trình ưu đãi mua hàng và gia tăng đối 

tác liên kết để tăng giá trị ưu đãi cho khách hàng.  

Để khôi phục dư nợ cho vay doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn đầu 

tư, Saocmbank đã đẩy mạnh tín dụng nhỏ lẻ đến từng nhóm đối tượng thuộc 

diện khuyến khích của Chính phủ, đặc biệt là hệ khách hàng SMEs, triển khai 

các gói mới 3.000 tỷ, gói khách hàng hiện hữu 5.000 tỷ, gói khách hàng VIP 

5.000 tỷ, gói kết nối Ngân hàng – DN 4.700 tỷ dành cho các doanh nghiệp-cá 

nhân-hộ SXKD-tiểu thương cả nước. Nhờ vậy, cho vay doanh nghiệp tăng 

trưởng đều hơn năm trước. 
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c. Kết quả hoạt động kinh doanh  

Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 

2013/2012 

Chênh lệch 

2014/2013 Chỉ tiêu 

ST ST ST ST (%) ST (%) 

Doanh thu 177.096 337.303 411.600 160.207 90,46 74.297 22,03 

Chi Phí 147.653 289.570 357.022 141.917 96,12 67.452 23,29 

Lợi nhuận  29.443 47.733 54.578 18.290 62,12 6.845 14,34 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 

Về doanh thu : Thu nhập từ hoạt động cho vay là chủ yếu và tăng qua 

các năm. Tuy nhiên, năm 2013 tăng 90,46% sơ với 2012, đến năm 2014 mức 

tăng chỉ còn 22,03%. Vì hoạt động cho vay luôn có thu nhập cao nhất trong 

các hoạt động của ngân hàng, nhưng năm 2013 ngân hàng hạn chế cho vay 

nên mức lãi từ đó cũng giảm xuống. 

Về chi phí: đi đôi với thu nhập thì chi phí cũng tăng lên. Việc đẩy mạnh 

công tác quản lý, quảng cáo, các chương trình khuyến mãi ( như rút thăm 

trúng thưởng, luôn đồng hành cùng bạn, nghinh đón rồng vàng….), xây dựng 

chiến lược, thay đổi cơ cấu khiến cho Sacombank-ĐN bỏ ra khoản chi phí 

không nhỏ.  

Về lợi nhuận : Mặc dù nền kinh tế năm 2014 diễn biến rất phức tạp, gây 

nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhưng lợi nhuận của 

Sacombank-ĐN vẫn tăng 14,34%. Đạt được kết quả trên là do chính sách hoạt 

động của ngân hàng linh hoạt, phù hợp với chính sách của NHNN. Chi nhánh 

thường xuyên theo dõi, chấp hành các chỉ thị của NHNN trong công tác cho 

vay cũng như điều chỉnh phù hợp theo các diễn biến của thị trường tài chính 
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nói riêng, nền kinh tế nói chung. Tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phấn đấu 

hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2014. 

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN 

THƯƠNG TÍN-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN 2012-

2014 

2.2.1. Bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai 

đoạn 2012-2014 

Đối với Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 là ưu tiên kiềm 

chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý 

gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Theo đó, các chỉ tiêu tiền tệ tăng trưởng hợp lý, tổng phương tiện thanh 

toán cả năm 2012 khoảng 20%, tín dụng tăng khoảng 7% phù hợp với mục 

tiêu kiểm soát lạm phát ở mức thấp 6,81%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng 

trưởng kinh tế ở mức 5,03%.  

Cụ thể, đến ngày 20/12/2012, tín dụng tăng 6,45% so với cuối năm 

2011, trong đó tín dụng bằng VND tăng 8,92%, tín dụng bằng ngoại tệ 3,51%. 

Tuy tín dụng tăng trưởng thấp nhưng cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng 

tích cực. Tín dụng đối với xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn tăng cao hơn 

tăng trưởng tín dụng chung, tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không 

khuyến khích giảm so với cuối năm 2011.  

Mặt khác, trước đây, cơ cấu tín dụng chủ yếu tập trung vào phi sản xuất 

trong đó có nhiều cho bất động sản, song đến 2012 tỷ trọng này thấp, chủ yếu 

vốn được dành cho các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông 

nghiệp… đã cho thấy dòng vốn chuyển dịch dần. 

Chính phủ đã triển khai các giải pháp cơ cấu lại các TCTD và đạt được 

kết quả bước đầu. Hoạt động của hệ thống NH được kiểm soát và bảo đảm an 
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toàn, trong đó các NH yếu kém được cơ cấu lại. Thanh khoản được cải thiện, 

sức cạnh tranh của nhiều NHTM được nâng lên. Chính phủ cũng đã chủ động 

xử lý nợ xấu qua việc thành lập Công ty xử lý nợ (VAMC). Tình trạng sở hữu 

chéo trong hệ thống ngân hàng cũng đang tích cực được nhận diện và xử lý. 

Bước sang năm 2013, hoạt động của ngành ngân hàng tại Việt Nam đã 

có khá nhiều chuyển biến như: không còn tình trạng tín dụng tăng như vũ bão, 

tình trạng chạy đua lãi suất của các ngân hàng cũng như hiện tượng sốt giá và 

dân chúng đổ xô đi mua vàng hay ngoại tệ... 

 Lần đầu tiên trong lịch sử ngân hàng, khái niệm hạn chế tăng trưởng 

tín dụng ở mức thấp dưới 16% (so với năm trước) được đưa ra. 

Trong năm này, các giải pháp tín dụng tiếp tục được điều hành linh 

hoạt hơn theo hướng “tái tạo” đường cong lãi suất, mở rộng tín dụng đi đôi 

với an toàn hoạt động của TCTD, phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách 

tiền tệ, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở 

mức hợp lý. Nhờ đó, cuối tháng 12/2013, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 

gần sát mục tiêu 12% (so với cuối năm 2011 tăng 16,3%). Cơ cấu tín dụng đã 

từng bước hợp lý, hiệu quả và an toàn hơn, đã tập trung được vốn vào lĩnh 

vực SXKD, nhất là tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên. Nhờ đó, tăng trưởng 

kinh tế vẫn ở mức hợp lý và các ngân hàng đã bắt đầu có lãi trở lại, ngay cả 

những ngân hàng nhỏ. 

Không chỉ có vậy, hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng đã có những 

biểu hiện an toàn và hiệu quả hơn. Tính đến cuối tháng 31/10/2013, tỷ lệ an 

toàn vốn (CAR) có giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức khá cao với 13,64%, cao hơn 

nhiều so với quy định tối thiểu 9% mà NHNN đang áp dụng. 

Duy trì tăng trưởng tín dụng theo chất lượng hơn là số lượng phù hợp với sự 

hấp thụ vốn của khu vực sản xuất và tập trung vốn tín dụng cho khu vực cần 
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khuyến khích (nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất hàng xuất 

khẩu) có lẽ là nguyên tắc cũ nhưng lại là quan điểm mới về tín dụng ở Việt 

Nam sau nhiều năm tăng trưởng tín dụng nóng. Tình trạng cho vay ra quá 

mức cũng đã thay đổi đáng kể trong hệ thống ngân hàng. Điều này được thể 

hiện qua tỷ lệ cho vay so với huy động đã giảm đáng kể từ mức 130% (năm 

2007-2009) xuống mức phổ biến hiện nay (cuối năm 2013) là 87%. 

 Tăng nợ xấu không chỉ ăn mòn lợi nhuận của các ngân hàng mà còn là 

nguyên nhân căn bản gây nghẽn tín dụng trong suốt thời gian qua. Tuy chưa 

thực sự khả quan nhưng theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu tính đến tháng 11/2013 là 

4,55% - tiếp tục giảm so với tháng 10 là 4,73%. 

Việc xử lý nợ qua VAMC cũng đã có những tiến triển nhất định. Tính 

đến ngày 24/12, VAMC đã mua được gần 32.000 tỷ đồng dư nợ gốc của gần 

30 TCTD.   

Năm 2014, nhìn một cách tổng quan, bức tranh kinh tế Việt Nam đạt 

được nhiều điểm sáng. Tiếp đà tăng trưởng năm 2013, nền kinh tế Việt Nam 

năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực với tăng trưởng GDP quý sau 

tăng hơn quý trước. GDP năm 2014 ước tăng 5,98% so với năm 2013. Sản 

xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, chỉ số IIP cả năm 2014 ước tăng 

7,6%; cao hơn mức tăng 5,9% của năm 2013. 

Thị trường tiền tệ ổn định, tăng trưởng tín dụng khả quan: Năm 2014, 
NHNN đã luôn bám sát diễn biến thị trường và can thiệp khi cần thiết, nhờ đó 
thị trường tiền tệ được vận hành ổn định, thông suốt, thanh khoản thị trường 
dồi dào với xu hướng lãi suất giảm dần theo thời gian. Mặt bằng lãi suất thấp 
đã góp phần giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp. Thị trường bất động sản 
tiếp tục có chuyển biến tích cực, giao dịch khá sôi động, đặc biệt ở các phân 
khúc nhà ở trung cấp và bình dân đã giúp các doanh nghiệp tiếp tục giải 
phóng được hàng tồn kho.  
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Khu vực doanh nghiệp tiếp tục sàng lọc theo hướng tích cực, từng bước 
vượt qua khó khăn của giai đoạn trước: Trong năm 2014, cả nước có 67.823 
doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt 
động có thời hạn. Có thể thấy rằng xu hướng sàng lọc tiếp tục diễn ra theo xu 
hướng tích cực, số lượng các DN năng lực kém tiếp tục bị đào thải, trong khi 
các DN thành lập mới có năng lực, quy mô tài chính tốt hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, nền kinh tế Việt Nam vẫn phải 
đối mặt với một số thách thức, trong đó có vấn đề xử lý nợ xấu. Công tác xử 
lý nợ xấu đạt kết quả nhưng còn nhiều khó khăn, công tác xử lý nợ xấu vẫn 
còn nhiều rào cản như: thị trường mua bán nợ của Việt Nam chưa phát triển, 
chưa có quy định về giá cả đối với việc mua, bán nợ xấu, chưa khuyến khích 
sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, VAMC chủ yếu vẫn đóng vai trò quản 
lý hộ nợ xấu của các TCTD… 

2.2.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp 

Bảng 2.4. Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP  

Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 
2013/2012 

Chênh lệch 
2014/2013 Chỉ tiêu 

 
Số tiền Số tiền Số tiền 

Số 
tiền 

(%) 
Số 

tiền 
(%) 

Tổng dư nợ 
cho vay 

327.030 396.426 460.409 69.396 21,22 63.983 16,14 

Dư nợ cho 
vay DN 

98.600 178.980 213.478 80.380 81,52 34.498 19,27 

Tỷ trọng (%) 30,15 45,15 46,37         
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 

Đà Nẵng là một trong các địa phương có những chủ trương, chính sách 
tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh. Vì vậy, số lượng và chất lượng của 
DN tăng lên đáng kể. Do đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi 
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nhánh Đà Nẵng tập trung và tăng cường hoạt động cho vay đối với đối tượng 
này sẽ đem lại một nguồn doanh thu đáng kể cho ngân hàng. 

Tuy nhiên, ta có thể nhận thấy, năm 2013 tăng 81,52% so với năm 
2012,  năm 2014 mức tăng giảm mạnh xuống còn 19,27%. Nguyên nhân là 
do: Năm 2013, nhận thấy tiềm năng phát triển doanh thu từ mảng doanh 
nghiệp, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng đã bắt 
đầu triển khai ứng dụng mô hình mới vào hoạt động, xây dựng một trung tâm 
khách hàng DN, đẩy mạnh công tác tiếp cận, mở rộng hoạt động tín dụng đối 
với DN, nhờ đó mức dư nợ cho vay tăng mạnh. Sang năm 2014, doanh nghiệp 
vốn đã suy yếu do hệ quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế của các năm trước 
bước qua năm 2014 thì hoạt động sản xuất kinh doanh của DN lại càng gặp 
nhiều khó khăn hơn, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.  
 Nhìn chung hoạt động doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ 

rệt, thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Tuy nhiên, bằng những 

sách lược kinh doanh phù hợp, linh hoạt với thị trường, đảm bảo phát triển 

kinh doanh an toàn - bền vững, hoạt động Mảng khách hàng doanh nghiệp tại 

Sacombank - Chi nhánh Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn so với năm 

2013. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng 7,1%, đánh dấu sự nỗ lực và 

làm tiền đề cho bước phát triển tiếp theo. 

Liên tục triển khai các nguồn vốn cho vay ưu đãi, chương trình kết 

nối…nhằm tăng dư nợ, duy trì khách hàng hiện hữu và quảng bá thương hiệu 

Sacombank,  đồng hành cùng các cơ quan ban ngành hỗ trợ doanh nghiệp ( 

tổng nguồn triển khai trong năm 2014: 5.067 tỷ đồng và 70 triệu USD). 
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2.2.3. RRTD theo kỳ hạn trong cho vay doanh nghiệp  

Bảng 2.5. RRTD trong cho vay DN theo kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN)

2012 2013 2014 
Chênh lệch 

2013/2012 

Chênh lệch 

2014/2013 Chỉ 

tiêu Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 
(%) 

Số 

tiền 
(%) 

Dư nợ 98.600 100 178.980 100 213.478 100 80.380 21,22 34.498 19,27 

Ngắn hạn 66.210 67,15 122.494 68,44 151.548 70,99 56.284 85,01 29.054 23,72 

Trung 

hạn 
18.083 18,34 31.429 17,56 35.117 16,45 13.346 73,80 3.688 11,74 

Dài hạn 14.307 14,51 25.057 14 26.813 12,56 10.750 75,14 1.756 7,01 

Nợ xấu 1.173 100 1.253 100 1.985 100 80 6,78 732 58,47 

Ngắn 

hạn 
154 13,14 178 15,17 245 20,88 24 15,41 67 37,64 

Trung 

hạn 
356 30,34 534 45,51 657 55,99 178 50,00 123 23,03 

Dài hạn 663 56,51 541 46,10 1.083 92,33 -122 -18,44 542 100,30 

Tỷ lệ 

nợ xấu 
1,19   0,7   0,93     -41,18   32,86 

Ngắn hạn 0,23   0,15   0,16     -37,62   11,25 

Trung 

hạn 
1,97   1,70   1,87     -13,69   10,11 

Dài hạn 4,63   2,16   4,04     -53,43   87,19 
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Cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu các loại hình 
cho vay theo thời gian của Sacombank-ĐN. Nguyên nhân là do: Nguồn vốn cho 
vay của ngân hàng chủ yếu là từ nguồn vốn huy động ngắn hạn nên việc cho vay 
của ngân hàng phần lớn tập trung vào cho vay ngắn hạn. Mặt khác, hoạt động 
cho vay trung dài hạn có doanh số chiếm tỷ trọng thấp hơn cho vayngắn hạn, 
điều này góp phần đảm bảo an toàn hơn cho nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. 
Các khoản vay trung dài hạn có thời gian thu hồi vốn lâu và có độ rủi ro lớn nên 
ngân hàng rất thận trọng trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay. 

2.2.4. RRTD theo TSĐB trong cho vay doanh nghiệp  

Bảng 2.6. RRTD trong hoạt động cho vay doanh nghiệp theo tài sản đảm bảo 

tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng trong  

giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 
2013/2012 

Chênh lệch 
2014/2013 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

TT 
(%) 

Số tiền 
TT 
(%) 

Số tiền 
TT 
(%) 

Số tiền (%) Số tiền (%) 

Dư nợ 98.600 100,00 178.980 100,00 213.478 100,00 80.380 81,52 34.498 19,27 

Có TSĐB 65.066 65,99 122.154 68,25 150.865 70,67 57.088 87,74 28.711 23,50 
Không có TSĐB 33.534 34,01 56.826 31,75 62.613 29,33 23.292 69,46 5.787 10,18 
Nợ xấu 1.173 100 1.253 100 1.985 100 79,5 6,78 732 58,47 
Có TSĐB 260 22 300 24 438 22 40 15,38 138 46,00 
Không có 
TSĐB 

913 78 953 76 1.547 78 40 4,33 594 62,39 

Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,19   0,7   0,93     -41,18   32,86 

Có TSĐB 0,40   0,25   0,29     -38,54   18,21 
Không có 
TSĐB 

2,72   1,68   2,47     -38,44   47,38 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 
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Dựa vào bảng, ta có thể thấy việc cho vay của ngân hàng chủ yếu dựa 

vào TSĐB. Tỷ trọng của dư nợ tín dụng có TSĐB tăng qua các năm, năm 

2012 là 65,99% năm 2013 là 68,25% và đến năm 2014 là 70,67%. Điều này là 

do mục tiêu của ngân hàng là gia tăng tỷ lệ cho vay có TSĐB. Hiện nay diễn 

biến thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đã thay đổi theo hướng trầm lắng, 

không còn hiện tượng đầu cơ lướt sóng, thị trường đóng băng, do vậy ngân 

hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng sẽ gặp 

khó khăn trong việc dùng TSĐB để xử lý nợ. Chính vì thế việc nâng cao chất 

lượng TSĐB cho các khoản vay được ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng rất quan tâm. 

2.2.5. RRTD theo ngành nghề trong cho vay doanh nghiệp 
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Bảng 2.7.  Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – 

Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 
2013/2012 

Chênh lệch 
2014/2013 

Chỉ tiêu 
Số 

tiền 
TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền (%) Số tiền (%) 

Dư nợ 98.600 100,00 178.980 100,00 213.478 100,00 80.380 81,52 34.498 19,27 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 4.279 4,34 5.978 3,34 6.917 3,24 1.699 39,70 939 15,70 
Công nghệ chế biến 14.031 14,23 27.259 15,23 34.647 16,23 13.228 94,28 7.389 27,11 
Xây dựng 14.139 14,34 29.048 16,23 35.074 16,43 14.909 105,45 6.026 20,74 
Thương nghiệp, sửa chữa (xe, đồ dùng) 19.838 20,12 36.047 20,14 47.456 22,23 16.208 81,70 11.410 31,65 
Khách sạn và nhà hàng 12.059 12,23 23.876 13,34 26.343 12,34 11.817 98,00 2.467 10,33 
Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc 20.874 21,17 36.029 20,13 47.243 22,13 15.155 72,60 11.214 31,13 
Hoạt động văn hóa thể thao 3.185 3,23 3.794 2,12 2.861 1,34 610 19,14 -934 -24,61 
Đầu tư, kinh doanh bất động sản và 
chứng khoán 

10.195 10,34 16.949 9,47 12.937 6,06 6.754 66,25 -4.013 -23,67 

Nợ xấu 1.173 100 1.253 100 1.985 100 80 6,78 732 58,47 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 61 5,23 79 6,34 124 6,23 18 29,44 44 55,72 
Công nghệ chế biến 120 10,23 116 9,23 163 8,23 -4 -3,66 48 41,30 
Xây dựng 132 11,23 123 9,82 149 7,51 -9 -6,63 26 21,19 
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2012 2013 2014 
Chênh lệch 
2013/2012 

Chênh lệch 
2014/2013 

Chỉ tiêu 
Số 

tiền 
TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền (%) Số tiền (%) 

Thương nghiệp, sửa chữa (xe, đồ 
dùng) 

261 22,23 217 17,34 305 15,37 -44 -16,71 88 40,46 

Khách sạn và nhà hàng 156 13,27 207 16,53 365 18,36 51 33,01 157 76,01 
Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc 190 16,23 191 15,27 263 13,23 1 0,46 71 37,29 
Hoạt động văn hóa thể thao 40 3,45 67 5,34 144 7,23 26 65,27 77 114,55 
Đầu tư, kinh doanh bất động sản 213 18 252 20 473 24 39 18,56 221 87,67 
Tỷ lệ nợ xấu 1,19   0,7   0,93     -41,18   32,86 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1,43   1,33   1,79     -7,34   34,58 
Công nghệ chế biến 0,86   0,42   0,47     -50,41   11,16 
Xây dựng 0,93   0,42   0,43     -54,55   0,37 
Thương nghiệp, sửa chữa (xe, đồ 
dùng) 

1,31   0,60   0,64     -54,16   6,69 

Khách sạn và nhà hàng 1,29   0,87   1,38     -32,82   59,52 
Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc 0,91   0,53   0,56     -41,80   4,71 
Hoạt động văn hóa thể thao 1,27   1,76   5,02     38,72   184,59 
Đầu tư, kinh doanh bất động sản 2,09   1,49   3,66     -28,69   145,88 

 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN)
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Cơ cấu dư nợ phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế khi 

chú trọng cho vay các lĩnh vực sản xuất như: sản xuất và gia công chế biến; 

thương mại; nông lâm nghiệp. Ngoài ra, tỉ trọng dư nợ cho vay theo ngành của 

Sacombank-ĐN như vậy là khá hài hòa, không quá phụ thuộc vào một ngành 

cụ thể, do đó phân tán được rủi ro.  

2.2.6. RRTD theo loại hình doanh nghiệp trong cho vay doanh 

nghiệp  



51 
 

 

Bảng 2.8. Cho vay theo loại hình doanh nghiệp trong cho vay DN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  

– Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2012-2014 

`      ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 

2013/2012 

Chênh lệch 

2014/2013 
Chỉ tiêu 

 
ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) Số tiền (%) Số tiền (%) 

Dư nợ 98.600 100,00 178.980 100,00 213.478 100,00 80.380 81,52 34.498 19,27 

Doanh nghiệp Nhà 

nước  
19.947 20,23 38.194 21,34 47.691 22,34 18.248 91,48 9.497 24,86 

Công ty TNHH 28.929 29,34 45.550 25,45 54.351 25,46 16.621 57,45 8.801 19,32 

Công ty cổ phần 24.768 25,12 46.750 26,12 52.772 24,72 21.981 88,75 6.022 12,88 

Doanh nghiệp tư 

nhân 
24.956 25,31 48.486 27,09 58.664 27,48 23.530 94,29 10.178 20,99 

Nợ xấu 1.173 100 1.253 100 1.985 100,00 80 6,78 732 58,47 

Doanh nghiệp Nhà 

nước  
235 20,03 366 29,21 456 22,97 131 55,74 90 24,59 

Công ty TNHH 301 25,65 345 27,54 489 24,63 44 14,62 144 41,74 
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2012 2013 2014 
Chênh lệch 

2013/2012 

Chênh lệch 

2014/2013 
Chỉ tiêu 

 
ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) Số tiền (%) Số tiền (%) 

Công ty cổ phần 278 23,69 321 25,62 478 24,08 43 15,47 157 48,91 

Doanh nghiệp tư 

nhân 
359 30,63 302 24,10 562 28,32 -57 -15,96 260 86,21 

Tỷ lệ nợ xấu 1,19   0,7   0,93     -41,18   32,86 

Doanh nghiệp Nhà 

nước  
1,18   0,96   0,96     -18,66   -0,22 

Công ty TNHH 1,04   0,76   0,90     -27,21   18,79 

Công ty cổ phần 1,12   0,69   0,91     -38,82   31,92 

Doanh nghiệp tư 

nhân 
1,44   0,62   0,96     -56,74   53,90 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 
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Dựa vào biểu đồ, ta thấy ngân hàng  không tập trung tín dụng vào một 

số loại hình doanh nghiệp nào cả mà cấp tín dụng đồng đều, cụ thể tính đến 

31/12/2014, tỷ trong tín dụng của các loại hình doanh nghiệp là công ty cổ 

phần 24,72%; công ty TNHH 25,46%; doanh nghiệp Nhà nước 22,34%; 

doanh nghiệp tư nhân 27,48%. Cơ cấu tín dụng theo loại hình doanh nghiệp 

như vậy nhằm phân tán rủi ro, hạn chế rủi ro tín dụng.  

2.3. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN-CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG  

Các công cụ và kỹ thuật kiểm soát rủi to tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp được Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng áp dụng 

như sau: 

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

 a. Từ chối cho vay 
Sacombank quy định rõ không cấp tín dụng cho các đối tượng khách 

hàng được quy định rõ trong Chính sách tín dụng như: Thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc… 

Ngoài ra, Sacombank không cấp tín dụng đối với những khách hàng có 
một trong các đặc điểm sau: Thiếu năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh; Cung cấp thông tin không đúng thực chất hoạt động; Lỗ liên tiếp trong 
2 năm gần kề nhưng không có phương án khắc phục khả thi;…Sacombank 
không cấp tín dụng đối với những nhu cầu vốn để sử dụng vào các mục đích 
sau: Mua sắm các tài sản và chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm 
mua bán, chuyển nhượng, … 

Khi DNVV đáp ứng điều kiện các điều kiện cho vay, Sacombank sẽ 

tiến hành định hạng DNVV theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, theo quy 

định Ngân hàng sẽ từ chối cho vay đối với DNVV có mức xếp hạng CCC 

(dưới B). 
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Bảng 2.9. Bảng xếp hạng tín dụng nội bộ 

Hạng Đặc điểm 
Định hướng xây dựng chính 

 sách áp dụng 
AAA Tình hình tài chính mạnh, kinh 

doanh có hiệu quả, năng lực quản trị 

cao, chuyên nghiệp; triển vọng phát 

triển lâu dài, bền vững; vững vàng 

trước những tác động của môi 

trường kinh doanh; khả năng trả nợ 

trong ngắn hạn, trung dài hạn tốt; có 

uy tín trong quan hệ với ngân hàng. 

-Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm 

tín dụng và đáp ứng tối đa nhu cầu 

khách hàng. 

- TSĐB: được cấp tín dụng tín chấp. 

AA Tình hình tài chính lành mạnh; kinh 

doanh có hiệu quả, ổn định; năng 

lực quản trị tốt; triển vọng phát triển 

lâu dài; ít bị ảnh hưởng bởi những 

thay đổi của môi trường kinh 

doanh; khả năng trả nợ trong ngắn 

hạn, trung dài hạn tốt. có uy tín 

trong quan hệ với Sacombank. 

-Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm 

tín dụng và đáp ứng tối đa nhu cầu 

khách hàng. 

-TSĐB: được cấp tín dụng tín chấp một 

phần. 

-Lãi suất, phí: ưu đãi nhất. 

A Tình hình tài chính ổn định nhưng 

có một số hạn chế; kinh doanh có 

hiệu quả; năng lực quản trị tương 

đối tốt; triển vọng phát triển lâu tốt 

nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi 

những thay đổi của môi trường kinh 

doanh; khả năng trả nợ trong ngắn 

hạn tốt; có uy tín trong quan hệ với 

Sacombank. 

-Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm 

tín dụng ngắn hạn, đánh giá kỹ và hạn 

chế cấp tín dụng trung dài hạn. 

-TSĐB: các khoản cấp tín dụng phải có 

TSĐB đầy đủ theo đúng quy định. 

-Chú trọng kiểm tra mục đích sử dụng 

vốn. 
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Hạng Đặc điểm 
Định hướng xây dựng chính 

sách áp dụng 
BBB Tình hình tài chính ổn định trong 

ngắn hạn, nhưng có một số hạn chế, 
có thể xấu đi nếu môi trường kinh 
doanh chuyển biến bất lợi; hiệu quả 
kinh doanh ở mức trung bình; năng 
lực quản trị có một số hạn chế; có 
khả năng trả nợ trong ngắn hạn tốt. 

-Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm 
tín dụng ngắn hạn, đánh giá kỹ và hạn 
chế cấp tín dụng trung dài hạn. 
-TSĐB: các khoản cấp tín dụng phải có 
TSĐB đầy đủ theo đúng quy định. 
-Chú trọng kiểm tra mục đích sử dụng 
vốn. 

BB Tình hình tài chính trung bình, có 
một nguy cơ tiềm ẩn; hiệu quả kinh 
doanh tương đối thấp dễ bị ảnh 
hưởng bởi môi trường kinh doanh; 
có khả năng trả nợ trong ngắn hạn. 

-Sản phẩm chỉ cấp tín dụng ngăn hạn, 
đánh giá kỹ chu kỳ kinh doanh và dòng 
tiền. 
-TSĐB: tất cả các khoản cấp tín dụng phải 
có TSĐB đầy đủ, tài sản thuộc nhóm ưu 
tiên, tỷ lệ cấp tín dụng thuộc nhóm ưu 
tiên. 

B Tình hình tài chính trung bình yếu, 
có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, dòng tiền 
dễ biến động; hiệu quả kinh doanh 
thấp dễ bị ảnh hưởng bởi môi 
trường kinh doanh; khả năng trả nợ 
ít được đảm bảo, có thể có gia hạn, 
điều chỉnh kỳ hạn nợ. 

-Sản phẩm: chỉ cấp tín dụng ngắn hạn, 
đánh giá kỹ chu kỳ kinh doanh và dòng 
tiền. 
-TSĐB: tất cả các khoản tín dụng phải 
có TSĐB đầy đủ, tài sản thuộc nhóm ưu 
tiên, tỷ lệ cấp tín dụng thuộc nhóm ưu 
tiên. 
-Lãi suất, phí: không ưu đãi. 
-Kiểm tra giám sát thường xuyên, chặt 
chẽ mục đích sử dụng vốn, dòng tiền để 
thu nợ kịp thời. 

CCC Tình hình tài chính yếu, đang vật lộn 
để duy trì hoạt động; hiệu quả kinh 
doanh thấp, nhiều biến động, có thể 
có năm bị lỗ; năng lực quản trị kém; 
khả năng trả nợ không được đảm bảo, 
có khả năng mất một phần vốn. 

-Không cấp tín dụng trừ cấp tín dụng 
cầm cố sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi. 
-Tìm cách bổ sung TSĐB.  
-Có thể khởi kiện để thu hồi nợ nếu 
khách hàng không có thiện chí trả nợ. 
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b. Biến đổi rủi ro tín dụng về mức chấp nhận để cho vay 

Đối với khách hàng định hạng loại CCC, Sacombank từ chối cấp tín 

dụng trừ cấp tín dụng cầm cố sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi; yêu cầu khách hàng 

tìm cách bổ sung TSĐB. 

c. Giới hạn tín dụng  

- Giới hạn tín dụng trên một doanh nghiệp vay vốn 

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt 

quá 15% vốn tự có của Sacombank; tổng mức dư nợ tín dụng đối với một 

khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của 

Sacombank. 

Các giới hạn khác: Căn  cứ tình hình kinh tế và kế hoạch phát triển tín 

dụng hàng năm, Sacombank đề ra và theo dõi, giám sát dư nợ của từng khoản 

mục trong danh mục cấp tín dụng theo một  số tiêu chí sau: Loại sản phẩm 

cấp tín dụng; Khu vực địa lý; Loại hình khách hàng; Ngành kinh tế; Ngành 

hàng; Loại cấp tín dụng… 

Trong quá trình thực hiện, nếu dư nợ của một khoản mục ( khách hàng, 

ngành hàng, khu vực…) vượt quá giới hạn quy định trong danh mục cấp tín 

dụng, Sacombank sẽ ngưng cấp tín dụng khoản mục đó, hoặc ưu tiên cấp tín 

dụng cho các khách hàng được Sacombank xếp hạng cao và hạn chế đối với 

khách hàng được xếp hạng thấp trong khoản mục đó. 

 - Giới hạn tín dụng phân cấp 

Hệ thống tổ chức phê duyệt theo phân quyền: 

 + HĐQT quy định mức phán quyết cụ thể cho Tổng giám đốc. 

+ Tuỳ theo từng thời kỳ, Tổng giám đốc sẽ thực hiện phân quyền phán 

quyết tín dụng đối với từng thành viên của Ban điều hành, Chi nhánh trong 
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Sacombank. 

+Chi nhánh phân quyền lại cho từng cấp bậc phê duyệt tại Chi nhánh, 

Phòng Giao dịch. 

 - Giới hạn lĩnh vực ngành, nghề 

Hiện nay, Chi nhánh chưa quy định giới hạn tín dụng trong từng lĩnh 

vực có RRTD cao. Tuy vậy, trong thực tế, Sacombank-ĐN cũng giới hạn cho 

vay đối với một số ngành có tỷ lệ rủi ro cao như sắt, thép, tiêu điều, cà phê, 

cao su, lúa gạo. Đây là những ngành có quy mô lớn, có tính chất đặc thù. 

* Nhận xét:  

Sacombank là một trong ít ngân hàng đã áp dụng chấm điểm khách 

hàng theo phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ theo tiêu chuẩn 

Basel II. Theo phương pháp đo lường rủi ro định lượng, dựa trên các phần 

mềm và xử lý dự liệu một cách hệ thống thông qua các kỹ thuật đo lường rủi 

ro theo thông lệ quốc tế quy định. Một trong những mô hình đo lường rủi ro 

định lượng sử dụng trong hoạt động tín dụng ngân hàng là mô hình VaR. 

Phương pháp định lượng dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

(IRB) theo khuyến nghị của Basel II đã thể hiện được ưu thế vượt trội nhờ 

vào tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Ưu điểm này được thể hiện qua 

việc xác định một cách chính xác xác suất rủi ro của từng loại tài sản ngân 

hàng trong từng thời kỳ, cúng như từng loại tín dụng và từng loại hình đầu tư. 

Ngoài ra IRB còn cho phép  các ngân hàng đo lường các cấu phần rủi ro 

(PD,LGD, EAD…) dựa trên thực trạng hoạt động của khách hàng vay, qua đó 

tính toán chuẩn xác hơn khối lượng vốn tối thiểu mà họ vần nắm giữ. Như 

vậy, hai yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu, tưởng chứng như rất định tính mà 

các ngân hàng thường nhắc đến trong quyết định cấp tín dụng là khả năng trả 

nợ và mong muốn trả nợ của khách hàng đã được lượng hóa cụ thể.  
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Hiện nay có trên 75% các NHTM Việt Nam áp dụng phương pháp đo 

lường rủi ro định tính truyền thống, các ngân hàng này hầu hết chưa hoàn 

thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo tiêu chuẩn Basel II. Chỉ có 

một số ít, chưa tới 25% các NHTM đang trong quá trình triển khai bổ sung 

phương pháp đo lường rủi ro định lượng vào việc đo lường và ước lượng 

rủi ro. 

Như vậy, xếp hạng tín dụng nội bộ sẽ cho ra kết quả loại bỏ ngay 

những doanh nghiệp yếu kém, không có khả năng trả nợ, góp phần đảm bảo 

an toàn cho hoạt động ngân hàng cũng như mang lại sự tiến bộ vượt bậc về 

phương thức quản lý rủi ro tín dụng hơn so với phương pháp đo lường rủi ro 

định tính. 

Việc giới hạn tín dụng theo phân cấp phân quyền đã tách bạch được 

nhiệm vụ giữa người tham gia phê duyệt tín dụng với người thẩm định và đề 

xuất cấp tín dụng, từ đó hạn chế quyết định cho vay mang tính chủ quan như 

mô hình cũ. 

Đối với giới hạn tỷ lệ dư nợ những ngành có RRTD cao, Chi nhánh 

chưa có được quy định tỷ lệ cụ thể để giới hạn RRTD trong các ngành này.  

2.3.2. Ngăn ngừa tổn thất 

a. Biện pháp TSĐB nợ vay 

Sacombank quy định cụ thể loại tài sản đảm bảo chấp nhận và không 

chấp nhận theo Chính sách tín dụng đã quy định. 

Đối với tài sản đảm bảo đủ điều kiện, ngân hàng sẽ quy định tỷ lệ cấp 

tín dụng so với giá trị TSĐB được quy định tại Phụ lục 2, chính sách tín dụng. 

 - Thẩm định giá TSĐB  

TSĐB là bất động sản phải được định giá thông qua Sacombank-SBA. 

Việc thẩm định giá phải được thực hiện theo phương pháp chuẩn mực 
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cụ thể, trường hợp cần thiết có thể thuê cơ quan bên ngoài thực hiện. 

 - Quản lý TSĐB 

Nhân viên tín dụng của Sacombank tiếp xúc cơ sở, khách hàng để 

kiểm tra, xem xét TSĐB theo định kỳ 3 tháng/ lần hoặc đột xuất, xem 

TSĐB tiền vay có hiện tượng thay đổi so với nguyên trạng hoặc bị tẩu tán 

một phần hay toàn bộ hay không, báo cáo lên cấp có thẩm quyền quyết 

định biện pháp xử lý. 

b.  Yêu cầu doanh nghiệp vay vốn có vốn tự có tham gia vào phương 

án SXKD, dự án đầu tư 

Sacombank căn cứ vào nhu cầu vốn của phương án, dự án sản xuất 

kinh doanh, tiêu dùng: vốn tự có, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, các 

biện pháp bảo đảm cấp tín dụng, khả năng nguồn vốn của Sacombank để 

quyết định mức cấp tín dụng. 

Ngoài ra, mức cấp tín dụng cũng được xác định dựa vào một số yếu tố 

khác như: vốn chủ sở hữu, doanh thu bán hàng, lưu chuyển tiền tệ năm trước, 

thu nhập của khách hàng, và loại sản phẩm cấp tín dụng của Sacombank. 
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c. Về tổ chức công tác cho vay nhằm hạn chế được RRTD trong cho 

vay doanh nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2. Bộ máy kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – 

Chi nhánh Đà Nẵng 

Báo cáo trực tiếp 

Phối hợp làm việc 

Ủy ban ALCO 

Hội đồng quản trị 

Ủy ban quản lý rủi ro 

Tổng giám đốc 

Phó Tổng giám đốc 
Phụ trách Mảng 

QLRR 

Phòng QLRR 

Ban kiểm soát 

Kiểm toán nội bộ 

Phó Tổng giám đốc/ 
GĐ phụ trách đơn vị 

Chi nhánh Đà Nẵng 

Nhân sự phụ trách 

Phân ban ngăn chặn 
và xử lý Nợ quá hạn 

 

Ban chỉ đạo ngăn chặn 
và xử lý Nợ quá hạn 
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- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng đã xây 

dựng mô hình kiểm soát rủi ro tập trung với 3 bộ phận tách bạch về chức 

năng kinh doanh, thẩm định và tác nghiệp giúp chuyên môn hóa về chức 

năng, giúp cho mỗi bộ phận chuyên tâm hơn và nâng cao trách nhiệm đối với 

công việc phụ trách. Các hoạt động không tương thích nhau được thực hiện 

bởi những nhân viên khác nhau thuộc các Bộ phận, Phòng, Mảng độc lập với 

nhau cụ thể như sau: 

 +  Hội đồng quản trị: chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất đối với chất 

lượng của hoạt động quản lý RRTD và mức độ RRTD mà Sacombank phải chịu 

 +  Ban kiểm soát: Giám sát và đánh giá việc thực hiện các chiến lược 

quản lý RRTD của Sacombank tuân thủ theo các quy định của pháp luật của 

Sacombank, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Sacombank. 

 + Ủy ban Quản lý rủi ro: phân tích, đánh giá và cảnh báo RRTD tham 

mưu cho HĐQT; trực tiếp theo dõi chỉ đạo các hoạt động của các đơn vị trực 

thuộc. 

 + Ban Chỉ đạo ngăn chặn và xử lý Nợ quá hạn: kiểm tra giám sát quá 

trình điều chỉnh lãi suất cho vay và thu nợ tín dụng đáp hạn đồng thời chỉ đạo, 

hỗ trợ và đưa ra giải pháp nhằm xử lý hiệu quả hoạt động tín dụng và ngăn 

chặn tình trạng nợ quá hạn phát sinh. 

 + Ủy ban ALCO: phê duyệt các giới hạn chỉ số rủi ro mà Sacombank 

có thể chấp nhận; quyết định kế hoạch dự phòng, phòng chặn thích hợp. 

 + Ban điều hành: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

Mảng QLRR, Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc phụ trách đơn vị: Trực tiếp quản 

lý. Chỉ đạo điều hành và giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý RRTD 

của đơn vị trực thuộc. 

 + Phân ban ngăn chặn và xử lý Nợ quá hạn tại các khu vực: tổ chức, 

theo dõi, giám sát quá trình điều chỉnh lãi suất cho vay và thu nợ tín dụng đáo 



62 
 

 

hạn đồng thời theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý nhằm đảm bảo 

hiệu quả hoạt động tín dụng và tránh tình trạng nợ quá hạn phát sinh. 

 + Các phòng nghiệp vụ ngân hàng: Phòng QLRR, Phòng Thẩm định, 

các Phòng Nghiệp vụ Ngân hàng khác: Phối hợp với nhau xây dựng các cơ 

cấu, giới hạn, hạn mức, tỷ lệ của danh mục tín dụng trong từng thời kỳ; nhận 

biết, đánh giá những rủi ro liên quan trong quá trình cấp tín dụng và đề xuất 

biện pháp, hành động xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa rủi ro hoặc hạn chế tối 

đa thiệt hại khi rủi ro xảy ra. 

- Mô hình kiểm soát nội bộ hiệu quả đảm bảo kinh doanh bền vững:  Ý 

thức được tầm quan trọng của mô hình kiểm soát nội bộ hiệu quả sẽ giúp 

Ngân hàng kinh doanh bền vững, Sacombank đã thiết lập và áp dụng mô hình 

kiểm soát nội bộ tiếp cận với các chuẩn mực của Basel II và một số nguyên 

tắc trong quản lý rủi ro hoạt động, với các nội dung cụ thể như sau: Quy định 

rõ ràng về từng cấp trách nhiệm quản lý để đảm bảo một môi trường kiểm 

soát hiệu quả, trong đó phân tách rõ ràng/độc lập giữa các chức năng quản lý 

rủi ro, các khối kinh doanh và các chức năng hỗ trợ. Vận hành và thực thi cơ 

cấu quản trị rủi ro theo ba tầng bảo vệ : 

Tầng bảo vệ thứ nhất, đó là các Đơn vị kinh doanh. Trách nhiệm tuân 

thủ các chính sách, quy trình, quy định của Sacombank và pháp luật; đồng 

thời chủ động thiết kế và thực hiện các chốt kiểm soát trong nội bộ của Đơn 

vị mình.  

Tầng bảo vệ thứ hai, đó là P.QLRR và P.PL&TT tại Hội sở. P.QLRR sẽ 

làm đầu mối tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách và quy định cụ thể về 

quản lý rủi ro; phối hợp với các Đơn vị để xây dựng các chỉ số rủi ro, giới hạn 

rủi ro và thu thập các dữ liệu về quản trị rủi ro từ các nguồn khác nhau để báo 

cáo kịp thời lên cho Ban Lãnh đạo. P.PL&TT sẽ đóng vai trò đầu mối đưa ra 
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các hướng dẫn và thực hiện giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và các 

quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền.  

Tầng bảo vệ thứ ba, đó là Hệ thống KTNB. Hệ thống KTNB đóng vai 

trò độc lập đánh giá chung tính hiệu quả của khung quản trị rủi ro ở tầng bảo 

vệ thứ nhất và thứ hai để đảm bảo tất cả các chính sách được tuân thủ. Ban 

hành quy định các nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Định 

kỳ hàng năm, Tổng Giám đốc tiến hành tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ 

thống kiểm soát nội bộ trên toàn bộ hệ thống Sacombank, trên từng hoạt động 

nghiệp vụ và lập báo cáo về kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát 

nội bộ cho HĐQT, Ban Kiểm soát và NHNN theo đúng quy định của NHNN. 

- Công tác tự chấn chỉnh được các đơn vị quan tâm và triển khai 

thường xuyên, hạn chế tối các rủi ro phát sinh: Ngoài việc kiểm tra tập trung 

tại Hội Sở, Ngân hàng cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các 

điểm giao dịch nhằm phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn kịp thời các rủi ro. ( 

kiểm toán nội bộ) 

 
Sơ đồ 2.3. Quy định nhiệm vụ của từng cấp tại Sacombank 
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- Sau khi cấp tín dụng, Sacombank duy trì thường xuyên việc giám sát 

khách hàng nhằm cảnh báo sớm và xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra 

thông qua các vấn đề:tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn 

vay, TSĐB và thu thập thông tin từ các nguồn thông tin bên ngoài, các thông 

tin về thị trường. 

- Thời gian kiểm tra: thực hiện kiểm tra bằng cách tiếp xúc khách hàng 

và kiểm tra tại cơ sở kiểm tra lần đầu trong phạm vi tối đa là 1 tháng kể từ 

ngày giải ngân; kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần và kiểm tra đột xuất. 

 
Sơ đồ 2.4. Phương châm công tác kiểm soát rủi ro của Sacombank 

d.  Sử dụng các biện pháp tài chính 

Chi nhánh sử dụng các biện pháp tài chính như lãi suất quá hạn, phi cơ 

cấu nợ và được thỏa thuận khi ký kết hợp đồng tín dụng.  

- Nếu DN chậm trả nợ, Sacombank áp dụng lãi suất quá hạn bằng 

150% lãi suất trong hạn đối với phần dư nợ gốc của kỳ hạn mà khách hàng 

không trả đúng hạn. 

- Nếu DN chậm trả lãi vay, Sacombank áp dụng mức phạt được tính 

trên số tiền lãi phải trả và số ngày chậm trả. 

- Sacombank quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ của Khách hàng 

dựa trên khả năng trả nợ của khách hàng. 
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e. Thực hiện thu nợ trước hạn 

Chi nhánh áp dụng biện pháp thu nợ trước hạn bằng cách thỏa thuận 

trong hợp đồng tín dụng nếu khách hàng vi phạm nghiêm trọng các cam kết 

cho vay như sử dụng sai mục đích, cung cấp thông tin sai sự thật và việc sử 

dụng vốn vay và tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và thông 

tin cần thiết đến vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính 

của DNVV đe dọa nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của ngân hàng. 

* Nhận xét:  

- Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro được cải tiến, trong đó có sự phối hợp 

trao đổi thông tin hiệu quả giữa các đơn vị quản lý rủi ro nhằm phát huy vai 

trò của mình trong hoạt động kiểm soát rủi ro ngân hàng, hạn chế thấp nhất 

tần suất xảy ra sự cố cũng như mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của 

Sacombank. Các sự vụ liên quan đến rủi ro hoạt động được kiểm soát tối đa. 

- Ý thức tự quản lý rủi ro được truyền tải đến từng đơn vị, cá nhân toàn 

hệ thống Sacombank thông qua các kênh thông tin nội bộ, các khoá đào tạo 

tập trung. 

 - Mô hình quản lý tập trung đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng 

đều giữa các khối chức năng, tuy nhiên đôi khi lại chưa có sự phối hợp chặt 

chẻ, nhịp nhàng giữa các phòng ban, bộ phận trong chi nhánh, trong toàn bộ hệ 

thống ngân hàng cũng như các cơ quan khác dẫn đến việc quản lý chưa hiệu 

quả, các khoản tín dụng ngay từ khi phát ra đã luôn ẩn chưa những rủi ro lớn.  

- Trong ngân hàng mặc dù có bộ phận kiểm tra - kiểm soát nội bộ, song 

do còn nể nang, hoặc chỉ kiểm soát được các hồ sơ thẩm định hiện tại với một 

trình độ còn nhiều hạn chế mà không kiểm soát được hoạt động của khách 

hàng khi sử dụng vốn vay ngân hàng. 
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2.3.3. Giảm thiểu tổn thất  

a. Lập quỹ dự phòng rủi ro 

Sacombank thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng RRTD theo 

đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và định hướng chiến lược kinh doanh của 

Sacombank nhằm chủ động xử lý rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng. 

Sacombank sử dụng kết quả chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 

theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để phân loại nợ. Trường hợp khách hàng 

không thuộc đối tượng được chấm điểm tín dụng theo hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ để phân loại nợ thì việc phân loại nợ được thực hiện theo tuổi nợ. 

b.  Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ RRTD 

Ngân hàng áp dụng theo nguyên tắc các khoản cấp tín dụng có mức độ 

rủi ro càng cao thì lãi suất càng cao. Mức độ rủi ro của khoản cấp tín dụng tùy 

thuộc chất lượng và tài sản đảm bảo cho khoản cấp tín dụng. 

c.  Sử dụng biện pháp giảm dần dư nợ vay 

Khi định hạng lại DN mà DN xếp hạng B, Sacombank sẽ hạn chế cấp 

tín dụng và giảm dần dư nợ vay của DN. 

d. Đa dạng hoá  

 
Biểu đồ 2.1. Tỷ trọng cho vay theo loại hình doanh nghiệp của Sacombank – 

ĐN trong giai đoạn 2012-2014 
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Dựa vào biểu đồ, ta thấy ngân hàng  không tập trung tín dụng vào một 

số loại hình doanh nghiệp nào cả mà cấp tín dụng đồng đều, cụ thể tính đến 

31/12/2014, tỷ trọng tín dụng của các loại hình doanh nghiệp là công ty cổ 

phần 24,72%; công ty TNHH 25,46%; doanh nghiệp Nhà nước 22,34%; 

doanh nghiệp tư nhân 27,48%. Cơ cấu tín dụng theo loại hình doanh nghiệp 

như vậy nhằm phân tán rủi ro, hạn chế rủi ro tín dụng.  

 

 
Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng cho vay theo ngành nghề của Sacombank – ĐN trong 

giai đoạn 2012-2014 

Cơ cấu dư nợ phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế khi 

chú trọng cho vay các lĩnh vực sản xuất như: sản xuất và gia công chế biến; 

thương mại; nông lâm nghiệp. Ngoài ra, tỷ trọng dư nợ cho vay theo ngành 

của Sacombank-ĐN như vậy là khá hài hòa, không quá phụ thuộc vào một 

ngành cụ thể, do đó phân tán được rủi ro.  

e. Cho vay đồng tài trợ 

Hiện nay, Chi nhánh Đà Nẵng không thực hiện cho vay đồng tài trợ vì 

tính chất của cho vay đồng tài trợ đối với những dự án có quy mô lớn, trong 
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khi đó tính chất đặc thù của địa bàn Đà Nẵng rất ít dự án có tính chất như thế. 

* Nhận xét: 

Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro của Sacombank – ĐN 

thực hiện khá đầy đủ, hiệu quả. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề, đó là việc áp dụng lãi 

suất cho vay theo mức độ RRTD, Chi nhánh chưa phân biệt lãi suất theo mức 

độ RRTD của DN mà chỉ thực hiện nâng lãi suất cho vay đối với một số lĩnh 

vực RRTD cao như bất động sản trên cơ sở lãi suất sàn theo chỉ đạo của 

Sacombank và giảm lãi suất cho vay một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của 

Chính phủ và Sacombank. 

2.3.4. Chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

a. Yêu cầu doanh nghiệp vay vốn mua bảo hiểm 

- Bảo hiểm TSĐB 

Các loại TSĐB sau đây bắt buộc phải mua bảo hiểm khi thế chấp/cầm 

cố cho Sacombank, bao gồm: Tài sản gắn liền trên đất (ngoại trừ nhà ở dân 

dụng); phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm, thành phẩm (ngoại trừ sắt, thép). 

Đối với quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất là nhà ở dân 

dụng, sắt thép: khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm tài sản đảm bảo. 

 *Nhận xét:  

Hiện nay, Chi nhánh chưa yêu cầu DN thực hiện công tác bảo hiểm đối 

với các tài sản, hàng hoá vật tư hình thành từ vốn vay trừ trường hợp tài sản 

đảm bảo hình thành từ vốn vay. Như vậy, Chi nhánh áp dụng chưa triệt để 

hình thức mua bảo hiểm, chưa kiên quyết trong việc yêu cầu DN mua bảo 

hiểm tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của DNVV như nhà cửa, kho… 

Các nghiệp vụ công cụ phái sinh, nghiệp vụ chứng khoán hoá ngân 

hàng chưa sử dụng do thị trường tài chính chưa phát triển. 
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2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP   

2.4.1. Các kết quả đạt được  

Các tiêu chí phản ánh kết quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp  
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Bảng 2.10.  Tình hình tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Sacombank – 

 Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

 (Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 

 2012  2013  2014 
Chênh lệch 
2013/2012 

Chênh lệch 
2014/2013 Chỉ tiêu 

Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền (%) Số tiền (%) 
Dư nợ 98.600 100,00 178.980 100 213.478 100 80.380 81,52 34.498 19,27

Nợ nhóm 1 89.953 91,23 165.073 92,23 196.336 91,97 75.120 83,51 31.262 18,94
Nợ nhóm 2 7.474 7,58 12.654 7,07 15.434 7,23 5.180 69,31 2.781 21,97
Nợ nhóm 3 513 0,52 609 0,34 747 0,35 96 18,69 139 22,78
Nợ nhóm 4 385 0,39 376 0,21 534 0,25 -9 -2,26 158 41,99
Nợ nhóm 5 276 0,28 268 0,15 427 0,20 -8 -2,76 158 59,03

Tỷ lệ nợ xấu/ Dư nợ 
(%) 

1,19%   0,70%  0,80%   -41,18  14,29

Tỷ lệ nợ không đủ 
tiêu chuẩn/ Dư nợ (%) 

8,77%   7,77%  8,03%   -11,40  3,35
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Bảng 2.11. Tình hình trích lập dự phòng tại Sacombank-ĐN giai đoạn  2012-2014 

ĐVT: triệu đồng 

2012 2013 2014 
Chênh lệch 
2013/2012 

Chênh lệch 
2014/2013 Chỉ tiêu 

ST ST ST ST (%) ST (%) 
Dư nợ 98.600 178.980 213.478 80.380 81,52 34.498 19,27 
Số dự phòng phân bổ 1.684,31 2.552,85 3.216,19 869 51,57 663 25,98 

Tỷ lệ phân bổ dự phòng/ Dư nợ (%) 1,71% 1,43% 1,51%   -16,50   5,63 

Dự phòng RRTD 1.005,72 1.002,29 1.344,91 -3 -0,34 343 34,18 
Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay DN/ Dư 
nợ (%) 

1,02% 0,56% 0,63%   -45,10   12,50 

 (Nguồn: Phòng tài chính kế toán Sacombank-ĐN) 
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a.Tỷ lệ nợ xấu 

 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ: Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 là 1,19%; năm 2013 

tỷ lệ này giảm xuống còn 0,70% và năm 2014 tăng lên là 0,80%. Năm 2012, 

Sacombank đã triển khai thành công Hệ thống xếp hạng tự động và Hệ thống 

tính toán tổn thất dự kiến trong cấp phát tín dụng, nhờ đó qua năm 2013 tỷ lệ 

nợ xấu đã giảm đáng kể, năm 2014 tỷ lệ nợ xấu có tăng lên cùng với sự khó 

khăn của nền kinh tế nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành. 

b. Tỷ lệ nợ không đủ tiêu chuẩn 

Tỷ lệ nợ không đủ tiêu chuẩn (từ nhóm 2 đến nhóm 5)/ Dư nợ : Tỷ lệ 

nợ không đủ tiêu chuẩn các năm 2013 và 2014 cũng khá thấp chứng tỏ chính 

sách kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Sacombank-

ĐN đã hoạt động hiệu quả. 

c. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

Dự phòng rủi ro cho vay DN tăng lên trong giai đoạn 2012-2014, tỷ lệ 

dự phòng rủi ro cho vay DN/ tổng dư nợ cho vay DN năm 2013 đã giảm sâu 

nhờ bắt đầu áp dụng mô hình quản lý rủi ro dần đi vào hiệu quả, năm 2014 có 

chiều hướng tăng lên nguyên nhân là do dư nợ tăng lên và nợ xấu tăng lên 

(làm cho dự phòng cụ thể tăng lên). 

d. Tỷ lệ phân bổ dự phòng/ Tổng dư nợ  

 Về dự phòng rủi ro, Sacombank-ĐN đã trích đủ dự phòng theo Quyết 

định 493/2005/QĐ-NHNN. Tương ứng với tỷ lệ nợ xấu/ Dư nợ trong giai 

đoạn 2012-2014, tỷ lệ phân bổ dự phòng/ Dư nợ biến đổi tương tự, năm 2012 

là 1,71%, năm 2013 giảm xuống là 1,43% và năm 2014 tăng lên 1,51%.  

Thành công: 

Chất lượng công tác kiểm soát tín dụng tại Chi nhánh Đà Nẵng đã từng 

bước được chú trọng và đạt được kết quả cụ thể: 

- Cơ cấu dư nợ theo khả năng thu: Nợ đủ tiêu chuẩn chiếm tỷ trọng lớn 
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trong tổng dư nợ. Chất lượng nợ chuyển biến theo chuyển biến tích cực. Chất 

lượng cho vay của chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian qua được duy trì và ổn 

định tốt trong khoảng thời gian tương đối dài cho thấy công tác kiểm soát rủi 

ro tín dụng tại Chi nhánh đã đạt được hiệu quả tốt.  

- Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng luôn hoàn thành chỉ tiêu cấp trên 

đề ra. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ổn định qua các năm. Với tình hình hiện nay, 

mức giảm tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh vẫn được coi là không đáng kể, tỷ lệ nợ 

xấu giảm qua các năm, vì vậy công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

vẫn cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế nhằm có thể duy trì và 

nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh. 

- Mức trích quỹ dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ được trích đúng, trích 

đủ theo quy định về trích lập dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước, đảm 

bảo quỹ dự phòng để xử lý các khoản tổn thất tín dụng trong những năm qua. 

- Tổ chức bộ máy tín dụng của ngân hàng Sacombank-ĐN đã có sự tách 

bạch rõ ràng giữa chức năng quản trị rủi ro và quan hệ khách hàng thông qua 

chuyển đổi mô hình tín dụng theo đề xuất của Uỷ ban Basel thông qua quy 

định về việc thẩm định hồ sơ tập trung tại phòng quản lý rủi ro và nợ có vấn 

đề.  

2.4.2. Một số hạn chế 

- Tỷ lệ nợ xấu tuy vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu nhìn từ góc độ tổng 

thể, tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn chưa đạt được kỳ vọng là dưới 0,8%. 

- Căn cứ vào thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp, có 

thể thấy được Tỷ lệ nợ xấu còn ở mức cao đối với một số lĩnh vực.  

+ Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay không có tài sản đảm bảo còn cao, ngân 

hàng cần phải hạn chế, xem xét lại năng lực đánh giá hiệu quả kinh doanh của 

các khách hàng này, đồng thời hạn chế lại cho vay không có tài sản đảm bảo.  
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+ Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay các ngành nghề đầu tư, kinh doanh bất 

động sản, khách sạn và nhà hàng ở mức khá cao, đây là các ngành nghề mà 

các nhà đầu tư đánh đổi nhiều rủi ro trong giai đoạn kinh tế 2012-2014, đồng 

thời ngân hàng cũng không đánh giá hết những nguy cơ từ những ngành nghề 

này và phải gánh chịu rủi ro tương ứng với các doanh nghiệp. 

- Thời gian phê duyệt tín dụng còn khá lâu, chưa đáp ứng được kỳ vọng 
của khách hàng, việc vận hành bộ máy tổ chức còn chưa trơn tru. Sacombank-
ĐN mới thực hiện việc chuyển đổi sang mô hình mới, đưa các công cụ mới 
vào sử dụng, do đó các cán bộ tín dụng chưa thành thạo trong việc sử dụng 
các công cụ đo lường, xử lý chậm. Mặt khác, khi áp dụng mô hình kiểu mới 
này sẽ có một nhược điểm là sự chậm trễ trong việc cấp tín dụng cho khách 
hàng, do phải luân chuyển hồ sơ qua nhiều ban bệ, chức năng hơn, và nhân sự 
không trực tiếp làm việc tại cùng một địa điểm nên việc xử lý hồ sơ tốn thời 
gian hơn rất nhiều lần. 

2.4.3. Nguyên nhân thành công và hạn chế 

a. Nguyên nhân của thành công 

- Chính sách kiểm soát rủi ro tín dụng  

Chính sách kiểm soát RRTD được áp dụng đối với hoạt động cấp tín 

dụng của Sacombank trong toàn hệ thống nhằm thống nhất cơ chế kiểm soát 

RRTD để chủ động né tránh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý RRTD.  

Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy 

trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng 

lực đo lường giám sát rủi ro. 

Hoạt động cho vay theo tiêu chí an toàn, tập trung vào nhóm khách 

hàng có lịch sử giao dịch tốt: Là ngân hàng thương mại đa năng, Sacombank-

ĐN hiện đang hỗ trợ tài chính thông qua các loại hình và sản phẩm cho vay 

dnahf cho nhiều ngành nghề và đối tượng khách hàng khác nhau. Do đó, rủi 
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ro tiềm ẩn từ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng là không tránh khỏi và 

luôn gắn liền với hoạt động của Sacombank-ĐN.  

Tiếp nối mục tiêu gắn kết hoạt động kinh doanh với việc phát triển bền 

vững, năm 2014 Ban Lãnh đạo Ngân hàng xác định nhiệm vụ trọng tâm là 

hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra và chỉ cho vay các doanh nghiệp có 

lịch sử giao dịch tốt, cùng chia sẻ những cam kết kinh doanh có trách nhiệm 

với ngân hàng. 

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản lập quy của Sacombank được các tổ 

chức quốc tế đánh giá là một trong những hệ thống hoàn chỉnh nhất hiện nay 

với đầy đủ văn bản từ chính sách, quy chế, quy trình, hướng dẫn cho đến mẫu 

biểu tác nghiệp. 

- Về mô hình tổ chức kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sacombank vẫn được vận hành theo đúng 

chuẩn mực trên cơ sở tách bạch 3 luồng: Quản trị- Điều hành-Kiểm soát. 

Trong năm 2014, điểm thay đổi rõ nét nhất trong cơ cấu tổ chức của 

Sacombank – ĐN là việc thành lập Phòng Kiểm soát rủi ro tại Chi nhánh ( 

bao gồm cả công tác quản lý rủi ro phát sinh từ con người). Với sự ra đời của 

đơn vị chốt chặn rủi ro sẽ đảm bảo hơn nữa công tác quản lý rủi ro ngay tại 

từng đơn vị, hạn chế được bất cập trước đây khi Đơn vị chuyên trách quản lý 

rủi ro chỉ được bố trí tại Hội sở, đơn vị này có trách nhiệm kiểm soát, giám 

sát và báo cáo kịp thời đến cấp lãnh đạo tại Chi nhánh/Hội sở về các tình 

huống phát sinh rủi ro hoặc có khả năng phát sinh rủi ro để ban lãnh đạo có 

thể có những chỉ đạo kịp thời các giải pháp khắc phục. 

- Về môi trường kiểm soát 

 Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã ý thức cao trong việc tuân thủ tuyệt đối 

các nguyên tắc của kiểm soát nội bộ thông qua thể chế hoá các quy định liên 

quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát phù hợp với pháp luật, 
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chuẩn mực, thông lệ liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng tại 

Sacombank nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện sớm các rủi ro có khả 

năng phát sinh trong quá trình hoạt động. Tinh thần này cũng đồng thời được 

truyền đạt thường xuyên, liên tục đến toàn thể cán bộ nhân viên như là một 

phần không thể tách rời với hoạt động nghiệp vụ hàng ngày. 

- Chất lượng nguồn nhân lực 

 Chất lượng nguồn nhân lực luôn được Sacombank chú trọng hàng 

đầu. Nhằm đảm bảo chất lượng, định kỳ hàng năm Sacombank tổ chức kiểm 

tra trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ của nhân viên theo từng chức 

danh, đánh giá kết quả công việc, tính tuân thủ, năng lực, tiềm năng phát triển 

để định hướng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp cho CBNV thông qua lưu đồ 

thăng tiến đối với từng chức danh cụ thể, đặc biệt tại Chi nhánh. Những cá 

nhân xuất sắc toàn diện sẽ được quy hoạch, đào tạo và bố trí vào những vị trí 

cán bộ quản lý kế thừa, tiềm năng. Ngoài ra, đảm bảo sự công khai, công 

bằng chính xác trong việc đánh giá thi đua khen thưởng cá nhân, Sacombank 

đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua cá nhân theo hướng định lượng hoá 

các tiêu chí đánh giá, được xác định theo 7 nhóm chức danh cụ thể (phân 

thành 3 luồng là trực tiếp kinh doanh, gián tiếp kinh doanh và hỗ trợ). Ngoài 

các khoá đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, NH còn đào tạo dưới hình thức lớp 

học online E-learning trên hệ thống môi trường ngân hàng ảo. Các khoá huấn 

luyện kỹ năng mềm ( kỹ năng bán hàng, thuyết trình, làm việc nhóm…) được 

đan xen với chương trình đào tạo nghiệp vụ… đã cung cấp những kỹ năng cần 

thiết phục vụ tốt hơn cho quá trình công tác tại Sacombank.Trong năm 2014, 

Sacombank-ĐN đã triển khai 112 khoá đào tạo bao gồm cả do Hội sở tổ chức, 

giữa nội bộ các phòng ban và Chi nhánh thực hiện, chia sẻ kiến thức chuyên 

môn nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc hàng ngày. 
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- Chính sách nguồn nhân lực  

 Mô hình lương thưởng của Sacombank xây dựng dựa trên cơ sở vị trí 

chức danh, kết quả công việc, năng lực trình độ…trong năm 2014, 

Sacombank đã dành hơn 2.000 tỷ đồng làm chi phí lương cho CBNV. Đối với 

từng CBNV, mức lương khởi điểm được tính toán phù hợp so với quy định 

lương của Chính phủ là 3/2 và duy trì ổn định không có sự chênh lệch quá lớn 

về mặt bằng lương theo giới tính. Về chế độ thưởng , ngoài các khoản thưởng 

định kỳ hàng năm như danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể, hoàn thành kế 

hoạch kinh doanh còn chi thưởng đột xuất cho các cá nhân, đơn vị có thành 

tích vượt trội. Song song đó, Ban điều hành cũng theo dõi và kịp thời biểu 

dương các cá nhân và tập thể có thành tích nổi bật thông qua các chương trình 

định hướng kích thích khả năng tư duy sáng tạo ý tưởng mới. Đây chính là 

chìa khoá vàng giúp Sacombank luôn vượt kế hoạch đề ra. 

- Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại 

 Bằng việc áp dụng công nghệ thông tin để quản lý được thông tin 

mang tính tập trung, đặc biệt là quản lý thông tin khách hàng giúp Sacombank 

quản trị rủi ro một cách tốt hơn. Một số hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 

cho công tác quản trị rủi ro điển hình đang vận hành tại Sacombank như: 

- Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

- Hệ thống tính toán tổn thất dự kiến 

- Vận hành chương trình khai thác và quản lý thông tin CIC 

Việc nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới đã giúp công tác 

kiểm soát RRTD đạt hiệu quả. Từ năm 2012, Sacombank đã triển khai thành 

công Hệ thống xếp hạng tư động dành cho tất cả các hệ khách hàng trong và 

ngoài nước, và Hệ thống tính toán tổn thất dự kiến trong cấp phát tín dụng, từ 

đó có thể giúp hạn chế thấp nhất RRTD. 
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b. Nguyên nhân của những hạn chế  

- Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trong hoạt động ngân hàng là 

do trình độ của các cán bộ tín dụng còn hạn chế trong công tác kiểm soát rủi 

ro và đặc biệt là do đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ, nhân viên 

ngân hàng xuống cấp, xuất phát từ công tác tuyển dụng và đào tạo.  

- Bên cạnh đó, kỹ năng định giá tài sản đảm bảo của nhân viên ngân hàng 

còn yếu kém. Nguyên nhân sai phạm dẫn đến các rủi ro là do các cán bộ kiểm 

soát RRTD không nhạy bén trong việc nhận dạng các rủi ro tiềm ẩn trong quá 

trình giám sát khoản vay. Nguyên nhân là do các cán bộ khối QLRR có tuổi 

đời trung bình còn khá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm dày dạn, chưa đủ khả năng 

nhanh nhạy khi xem xét, đánh giá các đề xuất tín dụng. Có một số điểm lưu ý 

như:  Khi xác định giá trị thị trường của TSĐB là sự khác biệt giữa giá trị lý 

thuyết và giá trị thị trường của tài sản. Khi cần thanh lý TSĐB để thu hồi nợ, 

ngân hàng thanh lý tài sản theo giá trị thị trường, trong khi định giá nhân viên 

tín dụng nhận được giá trị lý thuyết hay giá trị kỳ vọng, tức là giá trị chưa xảy 

ra. Do đó, rủi ro thanh lý tài sản vẫn còn phụ thuộc vào sự chênh lệch này. 

Do đó, yêu cầu bức thiết của ngân hàng hiện nay là phải đào tạo và 

tuyển dụng một đội ngũ cán bộ QLRR chuyên nghiệp, nhạy bén, có trình độ 

để xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi phân tích, thẩm định và giám sát tín dụng. 

- Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý tập trung này đòi hỏi 

phải đầu tư nhiều công sức và thời gian. Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần 

thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn tuy nhiên hiện nay nhân lưc phòng 

tín dụng doanh nghiệp chỉ có 4 người, số lượng này là hạn chế so với khối 

lượng công việc, khiến cho quy trình đôi khi thực hiện chậm trễ.   

Cùng với đó,  Sacombank-ĐN mới thực hiện việc chuyển đổi sang mô 

hình mới, các công cụ mới được áp dụng , các cán bộ tín dụng chưa thành 

thạo trong việc sử dụng các công cụ đo lường, xử lý chậm. Mặt khác, khi áp 
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dụng mô hình kiểu mới này sẽ có một nhược điểm là sự chậm trễ trong việc 

cấp tín dụng cho khách hàng, do phải luân chuyển hồ sơ qua nhiều ban bệ, 

chức năng hơn, và nhân sự không trực tiếp làm việc tại cùng một địa điểm 

nên việc xử lý hồ sơ tốn thời gian hơn rất nhiều lần 

       - Chưa sử dụng các công cụ phái sinh hiện đang được ngân hàng áp 

dụng (hợp đồng hoán đổi tín dụng, hợp đồng hoán đổi thu nhập). Ngân hàng 

cần phải tăng cường sử dụng các biện pháp khác để kiểm soát rủi ro. Nhưng 

việc sử dụng các kỹ thuật mới này để kiểm soát rủi ro còn chưa được ngân 

hàng chú trọng do 

Hiện nay, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh chính thức ở Việt 

Nam vẫn chưa được hình thành, công cụ hợp đồng hoán đổi tín dụng, hợp 

đồng hoán đổi thu nhập mà ngân hàng Sacombank-ĐN tham gia thời gian qua 

chỉ là các giao dịch trực tiếp giữa hai đối tác phù hợp với các nhu cầu cụ thể 

chứ không phải được thực hiện trên thị trường phái sinh.  

Bên cạnh đó, ngân hàng còn thiếu các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp 

vụ; thiếu kinh nghiệm và chưa quan tâm đến việc sử dụng các kỹ thuật mới để 

kiểm soát rủi ro tín dụng. 
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG  

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
 

3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI 

RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP THỜI GIAN 

ĐẾN 

3.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô và môi trường ngành có ảnh 

hưởng đến công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

Từ kết quả tăng trưởng đáng khích lệ của nền kinh tế Việt Nam trong 

năm 2014, cùng với những cơ hội phát triển khi gia nhập các Hiệp định 

thương mại trong năm 2015, Chính phủ đã mạnh dạn đưa ra các chỉ tiêu kinh 

tế thể hiện quyết tâm đưa nền kinh tế trở lại mức tăng trưởng tiềm năng của 

giai đoạn trước, đó là: Tăng trưởng kinh tế  6,2%; kiểm soát lạm phát ở mức 

dưới 5%; ổn định tỷ giá với mức tăng tối đa 2%; đẩy mạnh kim ngạch xuất 

khẩu tăng tối thiểu 10%. 

Chính sách tiền tệ hướng về mục tiêu: Cung tiền tăng 16-18% và tín 

dụng tăng 13-15% nhằm đảm bảo nguồn vốn phát triển kinh tế và hỗ trợ cho 

chính sách tài khoá. Tuy nhiên, định hướng điều hành theo lạm phát mục tiêu 

vẫn sẽ được duy trì trong năm 2015 với sự nới lỏng đầu năm và kiểm soát 

cuối năm. 

Trong khi đó, nợ xấu năm 2015 vẫn là bài toán lớn khi các Thông tư 09 

và Thông tư 36 chính thức áp dụng đầy đủ các điều kiện, tuy có một số nội 

dung thông thoáng nhưng lại đặt ra các yêu cầu mới khắt khe hơn nên tỷ lệ nợ 

xấu của các ngân hàng vẫn chưa có chiều hướng giảm. Vai trò của VAMC 

tiếp tục được phát huy trong việc mua bán nợ theo cơ chế thị trường. Các 
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công tác thanh tra, giám sát về nợ xấu, chất lượng tín dụng… cũng sẽ được 

NHNN tăng cường để đạt mục tiêu đến cuối năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 

3%. Đây là sẽ là bài toán để các ngân hàng trong hệ thống phải giải đáp nhằm 

thực hiện chính sách quản lý, kiểm soát rủi ro hiệu quả đưa tỷ lệ nợ xấu nằm 

trong tỷ lệ thấp nhất có thể. 

          Hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng năm 2015 được kỳ vọng sẽ 

phát triển theo hướng bền vững. Kết quả điều tra cho thấy tình hình kinh 

doanh của ngành ngân hàng tiếp tục xu hướng cải thiện trong Quý I/2015 và 

được kỳ vọng cải thiện rõ nét trong quý II và cả năm 2015 so với năm 2014, 

với rủi ro của các nhóm khách hàng được kỳ vọng tiếp tục giảm, nhu cầu của 

khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng được kỳ vọng gia 

tăng, đặc biệt nhu cầu vay vốn được kỳ vọng gia tăng mạnh trong năm 2015, 

thanh khoản ngân hàng duy trì ở trạng thái tốt, nợ xấu có xu hướng giảm về 

mức mục tiêu; đồng thời, các quy định mới về đảm bảo an toàn hoạt động 

ngân hàng của NHNN được các TCTD đánh giá là ảnh hưởng tích cực đến 

hoạt động kinh doanh của mình. 

Hầu hết các TCTD tiếp tục lạc quan về xu hướng cải thiện rủi ro của 

các nhóm khách hàng trên thị trường tài chính, ngân hàng trong năm 2015, 

trong đó được kỳ vọng giảm rủi ro mạnh nhất và có rủi ro thấp nhất trong các 

nhóm khách hàng vẫn là nhóm khách hàng là TCTD, tiếp đến là cá nhân và 

sau đó là khách hàng là tổ chức kinh tế. Đáng chú ý ở thời điểm hiện tại, 

100% các TCTD đánh giá rủi ro của các TCTD khác ở mức bình thường hoặc 

thấp, 96% các TCTD đánh giá rủi ro nhóm doanh nghiệp nhà nước ở mức 

bình thường hoặc thấp. 

Dự báo cho năm 2015, hầu hết các TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm 

khách hàng tiếp tục giảm. Trên cơ sở đó, hầu hết các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ 
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xấu của đơn vị họ sẽ tiếp tục xu hướng giảm và duy trì ở mức dưới 3% tính 

đến cuối năm 2015. 

3.1.2. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương tín-Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian đến 

Bước sang năm 2015, trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó 

khăn, để tạo bước phát triển đột phá, tiếp tục vững tiến trên lộ trình thực thi 

chiến lược phát triển 2015-2020, Sacombank-ĐN luôn bám sát chủ trương 

điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, không 

ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa các điểm mạnh, mạnh dạn điều 

chỉnh, khắc phục các mặt hạn chế, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, nâng 

cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường, tăng cường đẩy mạnh 

kinh doanh, điều tiết hợp lý các nguồn lực. Được cụ thể hoá bằng các chương 

trình hoạt động như sau: 

- Tăng trưởng nguồn vốn huy động vững chắc, chú trọng đến yếu tố giá 

để nâng cao khả năng sinh lời, yếu tố trung dài hạn để giảm thiểu rủi ro kỳ hạn. 

- Tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, ưu tiên khách hàng bán lẻ và tăng 

cường quan hệ với các doanh nghiệp cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ để 

khai thác hệ khách hàng của các doanh nghiệp đó. 

- Tập trung giải quyết nợ cơ cấu, nợ xấu kể cả nợ đã bán cho VAMC, 

có giải pháp giải quyết nợ cơ cấu để đảm bảo nợ lành mạnh, đáp ứng các yêu 

cầu theo chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước. 

- Đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ, tập trung vào các lĩnh vực có 

lợi thế so sánh như ngân hàng điện tử, thẻ… 

- Tái cơ cấu tài sản nợ-tài sản có theo hướng tăng dần tỷ trọng tài sản 

có sinh lời, giảm các khoản không sinh lãi, đặc biệt các khoản phải thu. 

- Phát huy hệ thống mạng lưới theo chiều sâu, nâng dần quy mô, nghiệp 

vụ hoạt động các phòng giao dịch trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hạn 
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chế mở thêm điểm giao dịch: khảo sát, đánh giá củng cố quyết liệt đối với các 

phòng giao dịch kém hiệu quả, mục tiêu trong 6 tháng đầu năm 2015. 

- Phát huy vai trò đầu tàu của Chi nhánh trong việc định hướng, quản lý 

các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoạt động an toàn và có hiệu quả ngày càng 

cao. 

- Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ theo hướng thiết kế các bộ sản phẩm 

trọn gói, các sản phẩm đặc thù. 

- Sử dụng hiệu quả chi phí điều hành, quản lý và kiểm soát chi phí thông 

qua biện pháp phê duyệt và kiểm soát các khoản chi tiêu, mua sắm từ xa. 

- Tiếp tục nâng cao hoạt động truyền thông, nâng tầm vị thế, hình ảnh 

của Sacombank-ĐN trên thị trường miền Trung. 

- Hoàn thiện công tác tái cấu trúc, tăng cường năng lực bán hàng song 

hành cùng với cơ chế quản lý, kiểm soát rủi ro. 

- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở đón đầu các ứng dụng 

tiên tiến để kịp thời triển khai các dịch vụ mới khi có thời cơ. 

3.1.3. Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Đà Nẵng 

trong thời gian đến 

Năm 2015 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi và bắt 

đầu chu kỳ tăng trưởng mới, mặc dù vậy ngành Ngân hàng có thể tiếp tục đối 

mặt với những khó khăn, thách thức như: biên lợi nhuận giảm, cạnh tranh gay 

gắt trong thị trường bán lẻ, giải quyết nợ xấu, tăng trưởng tín dụng khó khăn, 

thanh khoản của các ngân hàng dư thừa.  

Do đó, để đối phó với những khó khăn trên đồng thời để đạt được các 

mục tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị tập trung định hướng các nhiệm vụ trọng 

yếu trong năm 2015 như sau: 
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- Đẩy mạnh toàn diện hoạt động kinh doanh, tập trung chỉ đạo triển 

khai hiệu quả chiến lược bán lẻ 2015-2020 thông qua các chương trình hoạt 

động phân tán và cho vay phân tán. 

- Hoàn thiện cấu trúc tổ chức, đặc biệt tạo cơ chế để phát huy hiệu quả 

hoạt động các phòng giao dịch, rà soát toàn diện và hoàn thiện hệ thống văn 

bản lập quy, các quy trình và quy định nội bộ, phù hợp với các quy định của 

pháp luật hiện hành và tinh hình hoạt động thực tế của ngân hàng. 

- Quyết liệt và đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chủ động trong công 

tác cảnh báo sớm, kịp thời ngăn chặn rủi ro, khắc phục và xử lý dứt điểm . 

Tích cực triển khai áp dụng chuẩn mực Basel II theo chỉ đạo của Ngân hàng 

Nhà nước, hướng tới mục tiêu nâng chuẩn mực hoạt động của Sacombank 

tiệm cận với các ngân hàng hiện đại của quốc tế. 

- Tập trung giải quyết nợ cơ cấu, nợ xấu kể cả nợ đã bán cho VAMC, 

đẩy nhanh bán nợ, quyết liệt tăng cương xử lý tài sản cần trừ nợ theo quy định 

nhằm tăng tài sản có sinh lời và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. 

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ngân hàng và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn 

theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN, các quy định của pháp luật và cơ quan 

quản lý. 

- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

ngân hàng điện tử, chủ động sáng tạo và duy trì lợi thế dẫn đầu trên cơ sở đón 

đầu các ứng dụng tiên tiến và triển khai các dịch vụ mới nhằm tăng cường 

tiện ích cho khách hàng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng suất lao động. 

- Từ những định hướng công tác tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng 

trên, Chi nhánh đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 là 

trên 17%, trong đó tín dụng doanh nghiệp tăng trưởng bình quân khoảng 15%, 

đây là mức tăng trưởng hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Nợ xấu trong cho vay 

doanh nghiệp phải được kiểm soát dưới 0,8%. 
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3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN 

DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SÀI 

GÒN THƯƠNG TÍN-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng kiểm soát rủi ro cho cán bộ 

ngân hàng 

Vì áp lực và mục tiêu lợi nhuận mà các cán bộ tín dụng đã nới lỏng tín 

dụng, bỏ qua một số trình tự, thủ tục, quy định để cho vay; không chuyển 

nhóm nợ theo quy chế; cho vay không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm 

bảo không đủ thủ tục…Để hạn chế sai phạm của các cán bộ, Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín–Chi nhánh Đà Nẵng nên: 

 Tổ chức riêng một bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh, 

hoạt động theo mô hình ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) sẽ giúp kiểm tra, 

giám sát tốt hơn đối với các đơn vị kinh doanh và hạn chế được rủi ro trong 

trường hợp các đơn vị kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận mà lỏng lẻo trong 

công tác tự kiểm tra. 

 Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ngân hàng và tiểu ban 

phòng chống tham nhũng tại chi nhánh. 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng nên  

thành lập Quỹ khen thưởng khoảng 5 tỷ đồng tặng cho các tổ chức và cá nhân 

phát hiện, tố cáo những người vi phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. 

 Lưu ý các nhân viên ngân hàng cần bám sát quy trình tín dụng, đặc 

biệt là sau cho vay, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích : 

Trong thực hiện quy trình tín dụng cần tuân thủ đúng quy trình, việc xét duyệt 

cho vay phải đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Đặc biệt là phải kiểm soát chặt 

chẽ các doanh nghiệp sau khi cho vay:  

- Sau khi giải ngân cán bộ tín dụng cần kiểm tra xem khách hàng có sử 

dụng tiền vay đúng mục đích đề nghị vay không, thường kiểm tra thực tế tài 
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sản sau khi vay để tránh việc khách hàng ký hợp đồng và hóa đơn khống để 

chuyển tiền vào tài khoản của người thụ hưởng rồi rút tiền mặt, không có tài 

sản thực tế.  

- Xây dựng nội dung kiểm tra việc sử dụng vốn vay của DN phải phù 

hợp với từng loại cho vay. Ví dụ khi kiểm tra việc sử dụng vốn của DN đối 

với các khoản vay để xuất khẩu thì ngân hàng phải kiểm tra ngày xuất hàng, 

bộ chứng từ hàng xuất; đối với các khoản vay xây dựng cơ bản cần kiểm tra 

tiến độ công trình, xác nhận của chủ đầu tư về công nợ và cam kết chuyển 

toàn bộ nguồn tiền thanh toán về tài khoản của khách hàng mở tại ngân 

hàng... Nội dung kiểm tra cũng cần chú trọng đến các dấu hiệu quan trọng 

nhằm giúp ích cho việc cảnh báo rủi ro tín dụng đối với cho vay  DN. Các yếu 

tố ngân hàng cần chú ý: 

+ Đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ nhiều lần với lý do không 

chính đáng; 

+ Trễ hạn thanh toán lãi, thanh toán gốc không đúng theo hợp đồng; 

+ TSĐB sụt giảm giá trị hoặc không đủ tiêu chuẩn; 
+ Trì hoãn hoặc cung cấp báo cáo tài chính có số liệu biến động bất 

thường; 
+ Có sự xung đột trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp; 
+ Có thông tin trên báo chí, phương tiện truyền thông tiêu cực mà 

nguồn tin xuất phát từ một cơ quan nhà nước hoặc cơ quan không thuộc nhà 
nước đáng tin cậy;  

+ Lãng tránh hoặc trì hoãn các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của 
ngân hàng về tình hình sản xuất kinh doanh mà không có lý do chính đáng; 

 Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trong hoạt động ngân hàng là 

do trình độ của các cán bộ tín dụng còn hạn chế trong công tác kiểm soát rủi 

ro và đặc biệt là do đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ, nhân viên 

ngân hàng xuống cấp, xuất phát từ công tác tuyển dụng và đào tạo.  
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Do vậy, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng 

cần phải đầu tư kinh phí cho các cán bộ đi học các khóa học chuyên sâu về 

Kiểm soát rủi ro trong ngân hàng để nâng cao năng lực thẩm định, kiểm soát 

và nâng cao ý thức về kiểm soát rủi ro trong ngân hàng hiện đại. Em xin kiến 

nghị một số khóa học như sau: 

 - Khóa học “Kiểm soát rủi ro trong cho vay Doanh nghiệp”: Đơn vị tổ 

chức là Trung tâm Đào tạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hợp tác với Hiệp 

hội ngân hàng ASEAN. 

 - Khóa học Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại và Kiểm soát rủi ro tài chính 

: Thời gian và địa điểm: học 2,5 tháng tại Trung Tâm IMPAC-Chi nhánh Đà 

Nẵng, 76 Bạch Đằng, Đà Nẵng. 

3.2.2. Nâng cao kỹ năng định giá tài sản đảm bảo của nhân viên 

ngân hàng 

 Tăng cường năng lực định giá tài sản đảm bảo: Vấn đề hiện nay đó 

là sự chênh lệch giữa giá cả dựa trên lý thuyết và giá cả thị trường của TSĐB, 

chủ yếu của bất động sản khiến cho ngân hàng không thu hồi được nguồn vốn 

kỳ vọng. Do đó, Cán bộ tín dụng phải xác định được chính xác hiện giá của 

tài sản trong thực tế, dự báo khả năng biến động giá trị của tài sản trong kỳ 

hạn nợ cũng như trong tương lai.Cán bộ tín dụng không chỉ đơn giản dựa vào 

tỷ lệ giữa khoản nợ cho vay so với giá trị tài sản đảm bảo mà phải chú ý hai 

nguyên tắc sau: 

 - Mức tín dụng phải nhỏ hơn giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm 

cấp tín dụng. Đối với những tài sản ít co giãn theo giá thì tỷ trọng cho vay cao 

và ngược lại. 

 - Phải điều chỉnh dư nợ tín dụng theo mức giảm giá của tài sản, đặc 

biệt là trong cho vay trung và dài hạn. Hàng năm, ngân hàng phải định lại giá 

trị TSĐB để điều chỉnh tín dụng. Nếu giá trị tài sản đảm bảo tín dụng giảm 



88 
 

 

xuống thì ngân hàng phải thu nợ ngay phần vượt quá hoặc yêu cầu khách 

hàng bổ sung tài sản đảm bảo cho phần thiếu. 

 - Nhân viên tín dụng có thể tham khảo dịch vụ định giá của các công 

ty môi giới và quản lý đầu tư bất động sản để định giá. 

 Hợp tác cùng các công ty thẩm định giá tại Thành phố Đà Nẵng để 

có kết quả thẩm định giá chính xác nhất, một số công ty Thẩm định giá uy tín 

trên địa bàn TP đó là: 

- Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC)  

- Công ty cổ phần giám định VINACONTROL 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng nên 

nhanh chóng đào tạo được một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực này. Nâng cao tầm hiểu biết của nhân viên về những kiến thức về tài 

chính, pháp lý, đặc biệt là kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài chính 

phái sinh. Có như vậy, mới giúp được đội ngũ nhân viên của ngân hàng hiểu 

và triển khai được nghiệp vụ phái sinh một cách linh hoạt và hiệu quả. Ngân 

hàng nên gửi cán bộ đi đào tạo về nghiệp vụ Thẩm định giá TSĐB. 

Tác giả xin kiến nghị Khóa học “Định giá, quản lý điều hành sàn giao 

dịch bất động sản tài Đà Nẵng” do Viện đào tạo và phát triển quản lý 

DAVILAW tổ chức; thời gian học: từ 30 tháng 11 năm 2015 ( các tối thứ 

2,4,6 hàng tuần); địa chỉ: Hội trường Đại học Đà Nẵng- số 41 Lê Duẩn, TP 

Đà Nẵng. 

3.2.3. Hoàn thiện nhân lực bộ phận tín dụng doanh nghiệp tại Ngân 

hàng Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Đà Nẵng 

 Hiện nay phòng nhân lực phòng tín dụng doanh nghiệp chỉ có 4 

người, theo đánh giá thì số lượng như vậy là vẫn còn hạn chế so với khối 

lượng công viêc hiện nay. Do vậy cần thiết phải tuyển dụng thêm cán bộ 

chuyên viên tín dụng. Một số Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 
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năng nghề nhiệp khi tuyển dụng CSO: yêu cầu CSO phải có những kiến thức 

sâu rộng về các vấn đề sau: 

- Các loại hình tín dụng (chẳng hạn như tín dụng khách hàng, tín dụng 

thế chấp, bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng, tín dụng tài trợ giao dịch thương 

mại, …), đặc trưng của từng loại hình tín dụng, những loại rủi ro, các nguyên 

nhân dẫn đến rủi ro, và những điều kiện gắn liền với các loại hình tín dụng đó. 

- Chu trình cấp tín dụng từ khâu nhận hồ sơ, phê chuẩn tín dụng, giải 

ngân tín dụng đến khâu giám sát các khoản tín dụng sau khi đã cấp. 

- Kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư, đánh giá khách hàng 

- Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, cách thức phân loại nợ, trích 

lập dự phòng rủi ro. 

- Kiến thức về kinh tế, luật pháp và các chính sách liên quan đến quyền 

sở hữu tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, phát mại tài sản, … ảnh hưởng đến 

khả năng thu hồi nợ của ngan hàng. 

- Trình độ ngoại ngữ và tin học: khi tuyển chọn nhân viên yêu cầu trình 

độ anh văn tối thiểu TOEIC 500, bằng B Tin học hoặc Kỹ thuật viên.  

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tối thiểu 

là 2 năm. 

- Nhân viên Quản lý và thu hồi Nợ : ưu tiên cho các ứng viên đã từng 

làm việc trong các công ty bất động sản và ngành Bảo hiểm. 

3.2.4. Tăng cường sử dụng các công cụ phái sinh 

Tăng cường sử dụng các công cụ phái sinh hiện đang được ngân hàng áp 

dụng (hợp đồng hoán đổi tín dụng, hợp đồng hoán đổi thu nhập) và lựa chọn 

các ngân hàng đối tác hợp lý để mang lại kết quả phòng ngừa rủi tín dụng tốt 

nhất. Trong thời gian tới, khi thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh chính 

thức được thành lập ở Việt Nam sẽ làm cho các loại công cụ phái sinh phòng 

ngừa rủi ro tín dụng trở nên phong phú hơn, các giao dịch phái sinh tập trung 
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hơn và các thành phần tham gia vào thị trường này sẽ nhiều hơn.  

Vì vậy, ngân hàng nên xây dựng kế hoạch về việc tìm hiểu và áp dụng 

các loại chứng khoán phái sinh khác để gia tăng hiệu quả và sử dụng công cụ 

phái sinh đó như thế nào để mang lại hiệu quả phòng ngừa rủi ro nhất, cụ thể 

ngân hàng nên tìm hiểu:  

- Hợp đồng quyền chọn tín dụng 

- Hợp đồng quyền chọn bán trái phiếu 

- Ngân hàng tăng cường sử dụng công cụ bán nợ.  

           Hiện, thị trường tài chính Việt Nam đã có những bước tiền đề đầu tiên 

cho thấy thị trường chứng khoán phái sinh bắt đầu sẽ đi vào hoạt động. Theo 

tài liệu từ trang điện tử cafeF dẫn lời ông Nguyễn Sơn – Vụ trưởng vụ Phát 

triển thị trường (Ủy ban chứng khoán nhà nước – UBCK) về lộ trình thực 

hiện chứng khoán phái sinh trong thời gian tới ở Việt Nam. 

           Dự kiến, với số lượng CTCK hiện nay sẽ có từ 10 – 20 công ty chứng 

khoán đáp ứng được yêu cầu và tham gia được thị trường chứng khoán phái 

sinh. 

           Cụ thể, ông Sơn cho biết, trước mắt dự kiến năm 2016 sẽ đưa vào hoạt 

động hai sản phẩm đó là hợp đồng tương lai dựa trên trái phiếu Chính phủ và 

hợp đồng tương lại dựa trên chỉ số chứng khoán. Sau đó, theo lộ trình những 

năm tiếp theo sẽ áp dụng các sản phẩm quyền chọn dựa trên sản phẩm cổ 

phiếu cũng như các sản phẩm khác. 

Giai đoạn hai sẽ thống nhất tập trung các công cụ tài chính phái sinh 

dựa trên tài sản cơ sở chứng khoán chỉ số; các tài sản cơ sở dựa trên các công 

cụ tiền tệ (như: Lãi suất, tỷ giá, ngoại hối, vàng…) và các sản phẩm phái sinh 

dựa trên cơ sở hàng hóa mà hiện nay bộ công thương đang quản lý. Tất cả 
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những quy định này đã được quy định trong Quyết định 366 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Để triển khai Quyết định này thì Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán 

đang tiến hành. Trước hết là xây dựng khung pháp chế về thể chế cho thị 

trường phái sinh, dự kiến đến cuối năm nay sẽ trình Chính phủ ban hành. Đặc 

biệt, yếu tố công nghệ - được xem là quan trọng nhất đối với thị trường phái 

sinh cũng đang được đầu tư xây dựng. 

Việc hình thành thị trường phái sinh cũng gắn với việc tái cấu trúc, tổ 

chức lại thị trường chứng khoán mà cụ thể ở đây là việc hợp nhất hai sở giao 

dịch chứng khoán (Hà Nội và Tp.HCM) và phân định các khu vực thị trường. 

Dự kiến, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ xây dựng thị trường phái sinh 

(hiện Sở này cũng đang đầu tư xây dựng công nghệ), trước mắt sẽ sớm áp 

dụng hợp đồng tương lai dựa trên sản phẩm là trái phiếu Chính phủ. 

Thứ ba về việc đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức UBCK cũng 

đang tổ chức đào tạo, xây dựng bộ giáo trình về chứng khoán phái sinh để đào 

tạo cho nhân viên làm việc tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, 

ngân hàng thực hiện bù trừ yêu cầu có chứng chỉ. Thị trường phái sinh là thị 

trường nhạy cảm, phức tạp và tính nhạy cảm cao nên việc đào tạo là hết sức 

quan trọng. 

Thứ tư, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường phái sinh 

như văn bản pháp luật liên quan để đáp ứng vận hành thị trường phái sinh 

như: Quy định về kế toán – kiểm toán, các quy định theo giá thị trường, quy 

định nới lỏng bán khống… 

Để phát triển thị trường phát sinh  UBCK cũng có gặp một số thuận lợi 

và khó khăn, Việt Nam đã có 14 – 15 năm hình thành và phát triển thị trường 

chứng khoán, nhà đầu tư đã quen với những đầu tư trên thị trường cơ sở và họ 

cũng thực sự có nhu cầu sử dụng các sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro 
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và gia tăng lợi tức đầu tư. Trước nhu cầu này của thị trường cơ quan quản lý 

phải xây dựng khung pháp lý để tránh tự phát, gây bất ổn cho thị trường. 

Để đảm bảo an toàn thì khi mới thực hiện Việt Nam cũng quản lý theo 

hướng siết chặt để chuẩn hóa ngay từ đầu do đó cũng phần nào làm hạn chế 

sự phát triển của thị trường. Phái sinh là sản phẩm phức tạp đòi hỏi nhà đầu tư 

phải có kiến thức, kỹ năng và tiềm lực tài chính và quan trọng nhất phải tuân 

thủ pháp luật. Theo dõi thị trường cơ sở thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng 

các nhà đầu tư Việt Nam rất dễ bị chi phối đó là một trong những trở ngại khi 

thực hiện chứng khoán phái sinh. 

3.2.5. Áp dụng công nghệ trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 
Hiện nay, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại Chi nhánh cần áp dụng 

công nghệ vào các lĩnh vực sau: 

- Tính toán dự phòng RRTD từ đó tính toán mức lãi suất cụ thể cho 

từng khách hàng vay vốn theo mức bù RRTD. 

- Tính toán dư nợ tín dụng theo từng ngành kinh tế. 

- Phần mềm hỗ trợ quản lý tác nghiệp của cán bộ quan hệ khách hàng. 

Đối với công tác tính toán dự phòng rủi ro, Chi nhánh cần xây dựng 

phần mềm tính toán dự phòng rủi ro tín dụng nhằm từ đó có những chính sách 

kịp thời về điều hành lãi suất cho vay, kiểm soát được tổn thất dự kiến tại mọi 

thời điểm. Tổ chức công tác nghiên cứu và xây dựng phần mềm tính toán mức 

tổn thất tối đa và mức tổn thất tối thiểu trong cho vay DN từ đó đối chiếu với 

tổn thất do NHNN Việt Nam quy định. Có những kiến nghị kịp thời với 

NHNN về công tác trích lập dự phòng rủi ro. Ước tính được tổn thất trong cho 

vay DN là cách thức để Chi nhánh đối chiếu lại quá trình định hạng DN, phân 

loại nợ và trích dự phòng rủi ro hiện nay tại Chi nhánh. 

Đối với dư nợ theo ngành kinh tế, Chi nhánh cần triển khai chương 

trình tính toán số dư bình quân và số dư cuối kỳ theo ngành kinh tế. Chương 
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trình này phục vụ cho Chi nhánh trong công tác kiểm soát giới hạn tín dụng 

theo từng ngành kinh tế tại mọi thời điểm, giúp cho Phòng QLRR  tại Chi 

nhánh có những tham mưu kịp thời cho Giám đốc về định hướng giới hạn tín 

dụng theo từng ngành kinh tế. 

Đối với phần mềm quản lý tác nghiệp của cán bộ quan hệ khách hàng, 

Chi nhánh xây dựng những phần mềm cảnh báo tài sản đảm bảo chưa được 

định giá đúng hạn, tài sản đảm bảo chưa được kiểm tra. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với NHNN 

Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, bảo đảm tiền vay trên cơ sở bảo 

đảm an toàn cho hoạt động tín dụng. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng, phân 

loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng rủi ro. Có cơ chế chính sách 

hướng dẫn cụ thể để các TCTD có thể chủ động trong việc xử lý và khai thác 

tài sản của khách hàng (phát mại tài sản và tự chịu trách nhiệm về việc làm 

của mình) 

- NHNN cần phải có quy định kiểm toán BCTC bắt buộc đối với Doanh 

nghiệp. Hiện nay, do không có yêu cầu bắt buộc phải kiểm toán BCTC của 

các doanh nghiệp nên ngân hàng khó xác định tính chính xác, trung thực và 

hơp lý của các số liệu trên BCTC mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 

(CIC):Cần thiết lập các mối liên hệ với các tổ chức, dịch vụ cung cấp thông 

tin trên thế giới để có thể khai thác, mua tin khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu 

thông tin từ các Chi nhánh, đặc biệt là các thông tin về tình hình tài chính, 

hoạt động của các công ty mẹ - đối tác ở nước ngoài của các doanh nghiệp, 

đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát: Nâng cao chất lượng thanh 

tra bằng cách nắm bắt kịp thời các nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng 
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hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhằm giám sát liên tục các ngân hàng 

thương mại dưới hai hình thức thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa.  

3.3.2. Kiến nghị đối với Chính Phủ 

- Tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm tập trung thúc đẩy hoạt động đầu 

tư, củng cố và phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán và hệ 

thống ngân hàng.  

- Hoàn thiện khung pháp lý buộc các doanh nghiệp phải có các báo cáo 

tài chính trung thực và chính xác, giúp các ngân hàng dễ dàng hơn trong việc 

đánh giá và thẩm định khách hàng từ đó giảm thiểu khả năng gặp phải rủi ro 

trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

- Nâng cao đủ mạnh tính độc lập cũng như tăng cường quyền hạn quản 

lý nhà nước về hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước. 

- Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm cả đầu tư nước ngoài 

vào nền kinh tế nói chung và khu vực ngân hàng nói riêng sao cho phát triển 

phù hợp với cơ sở hạ tầng tài chính trong nước. 
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KẾT LUẬN 
Không chỉ là cầu nối làm trung gian tài chính thực hiện hoạt động kinh 

doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, các NHTM còn là trung tâm biến đổi và 

tiếp nhận rủi ro trong nền kinh tế. Các NHTM thực hiện chức năng biến đổi 

cơ cấu thời hạn của các đồng tiền như một máy biến thế trong chu chuyển tài 

chính của nền kinh tế, hoạt động này đã ngầm chứa đựng rủi ro, họ có thể 

chuyển rủi ro đó cho NHTM trong những trường hợp nhất định. Vì vậy, khó 

có thể loại trừ rủi ro khỏi hoạt động kinh doanh của NHTM. Vô vàn những rủi 

ro mà các NHTM luôn phải đối đầu trong hầu hết các hoạt động kinh doanh 

của mình đó là rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi 

suất, và nhiều loại rủi ro khác nữa. Đặc biệt rủi ro tín dụng không phải là nỗi 

ám ảnh của hệ thống ngân hàng một nước mà là nỗi ám ảnh chung của các hệ 

thống ngân hàng trên thế giới. Những bất ngờ luôn xảy ra, ngay cả với những 

ngân hàng giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất cũng khó phỏng đoán. Vì vậy 

một hệ thống kiểm soát rủi ro tốt là cơ sở cho sự thành công của mọi ngân 

hàng. 

 Chính vì lí do trên, việc nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng 

ngày càng được coi trọng hơn. Qua luận văn này, em đã mạnh dạn đưa ra một 

số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà 

Nẵng.  

Tuy nhiên do trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu còn hạn chế 

nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót và tính toàn diện, rất mong 

được sự thông cảm và góp ý xây dựng thêm của các thầy, các cô. 
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