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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay ở Việt Nam, các Ngân hàng thương mại đang phải chịu áp lực 

từ cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Sự sụp đổ của hệ thống tài chính Mỹ và 

Châu Âu là bài học cảnh báo về chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng trong hệ 

thống các ngân hàng thương mại.  Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các ngân 

hàng thương mại Việt Nam trong đó có Ngân hàng TMCP Quân Đội càng phải 

nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể 

những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro.  

Bên cạnh đó, trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương 

mại trong nước với các ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể là nâng 

cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết. Mặt khác, hoạt 

động tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi vậy các ngân hàng muốn tồn tại, 

phát triển thì cần phải có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác 

kiểm soát rủi ro tín dụng thích hợp. 

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN ĐăkLăk (MB ĐăkLăk), hoạt động 

cho vay doanh nghiệp chiếm hơn 80% tổng dư nợ.Nợ quá hạn có xu hướng tăng 

cao qua các năm, và hiện tại đang ở mức báo động, tỷ lệ nợ quá hạn hiện tại 

trên 22%, trong tổng nợ quá hạn có đến 95% là dư nợ của doanh nghiệp. Từ 

những số liệu trên cho thấy, MB ĐăkLăk hiện đang gặp khó khăn trong việc 

kiểm soát chất lượng tín dụng. Chính vì vậy, một trong những vấn đề quan 

trọng tại MB ĐăkLăk là tìm ra giải pháp để kiểm soát nợ xấu. 

Trong quản trị rủi ro tín dụng gồm có các nội dung là: nhận diện rủi ro, đo 

lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Trong các nội dung này, nội dung 

kiểm soát rủi ro là quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng tín 

dụng tại MB ĐăkLăk. 

Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết. Do vậy, tôi 
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quyết định thực hiện đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh ĐăkLăk”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm ra các giải pháp khả thi nhằm kiểm 

soát tốt rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân 

đội – Chi nhánh ĐăkLăk. Để đạt được mục tiêu này phải thực hiện ba nhiệm vụ 

sau: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và kiểm 

soát rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại. 

- Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống thực trạng hoạt động tín dụng, 

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

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh ĐăkLăk, tìm ra các nguyên nhân chủ 

yếu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại Chi nhánh trong thời gian qua và 

hiện tại. 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát 

rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP 

Quân đội – Chi nhánh Đắk Lắk 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu toàn bộ các vấn đề liên quan đến 

công tác kiếm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng 

TMCP Quân Đội – Chi nhánh ĐăkLăk. Phương pháp tiếp cận theo hướng quản 

trị rủi ro tín dụng, trong đó kiểm soát rủi ro là một trong bốn nội dung của quản 

trị rủi ro tín dụng. 

Phạm vi: Thực trạng toạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân 

đội - Chi nhánh ĐăkLăk được đánh giá dựa trên dữ liệu trong 3 năm 2012-

2014. Các giải pháp được đề xuất dựa trên các mục tiêu và dự báo trung hạn. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phương pháp tổng hợp và phân tích, phương pháp phân tích 

thống kê, phương pháp so sánh sự biến động của các dãy số qua các năm, 
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phương pháp lịch sử và phương pháp logic. 

5. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: 

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

doanh nghiệpcủa ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng về kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh ĐăkLăk. 

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

doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh ĐăkLăk. 
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CHƯƠNG 1 

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

CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Khái quát về hoạt động ngân hàng thương mại 

a. Khái niệm về ngân hàng thương mại 

Ngân hàng thế giới (World Bank) định nghĩa rằng “Ngân hàng là tổ chức 

tài chính nhận tiền gửi chủ yếu dưới dạng không kỳ hạn hoặc tiền gửi được rút 

ra với một thông báo ngắn hạn (tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các khoản 

tiết kiệm).  

Theo luật các tổ chức tín dụng năm 2011 thì: “Ngân hàng thương mại là 

loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt 

động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận”. 

b. Hoạt động của ngân hàng thương mại 

* Nhận tiền gửi 

* Cấp tín dụng 

* Các dịch vụ khác 

1.1.2. Khái niệm rủi ro trong kinh doanhngân hàng 

Theo trường phái truyền thống, rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy 

hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc 

chắn có thể xảy ra cho con người. 

Theo trường phái hiện đại, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được, vừa 

mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang đến những tổn 

thất mất mát cho con người nhưng cũng có thể mang lại những lợi ích, những 

cơ hội.  

Trên cơ sở đó có thể định nghĩa rủi ro là những biến cố không mong đợi 

khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế 

so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành 

được một nghiệp vụ tài chính nhất định. 
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1.1.3. Các loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động của các ngân hàng 

thương mại 

Rủi ro tín dụng  

Rủi ro lãi suất 

Rủi ro tỷ giá hối đoái 

Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro hoạt động ngoại bảng 

Rủi ro công nghệ và hoạt động  

Các loại rủi ro khác 

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 

Theo Koch (1995, trang 107), một khi ngân hàng nắm giữ tài sản sinh lợi, 

rủi ro xảy ra khi khách hàng sai hẹn - có nghĩa là khách hàng không thanh toán 

vốn gốc và lãi theo thỏa thuận. Rủi ro ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu 

nhập thuần và thị giá của vốn xuất phát từ việc khách hàng không thanh toán 

hay thanh toán trễ hạn. 

Theo Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi 

ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng được ban hành theo 

Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước, “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng” 

(sau đây gọi tắt là “rủi ro”), được coi là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt 

động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc 

không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 

1.2.2. Nguyên nhân rủi ro tín dụng 

a. Nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng 

b. Nguyên nhân thuộc về khách hàng 

c. Nguyên nhân khách quan khác 

1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 

a. Đối với hoạt động ngân hàng 
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b. Đối với nền kinh tế 

1.3. KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH 

NGHIỆPCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng 

Kiểm soát rủi ro tín dụng: Là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công 

cụ, chiến lược và những quá trình nhằm chủ động điều khiển, biến đổi rủi ro tín 

dụng tại một ngân hàng bằng cách kiểm soát tần suất, mức độ rủi ro.  

1.3.2. Đặc điểm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

a. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

-  Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp 

-  Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp 

-  Rủi ro tín dụng có tính tất yếu tức luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động 

tín dụng của ngân hàng thương mại 

b. Đặc điểm của kiếm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

- Kiểm soát rủi ro tín dụng là những hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro 

trước khi rủi ro xảy ra.  

- Kiểm soát rủi ro tín dụng được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau 

khi cho vay.  

- Hoạt động kiểm soát ở mức độ cao có thể giảm thiểu rủi ro tối đa nhưng 

hiệu quả lại thấp, ngược lại mức độ kiểm soát thấp hơn nhưng có thể đem lại lợi 

nhuận cao nhưng rủi ro cũng có thể cao. Cho nên cần phải tìm ra sự cân bằng 

tối ưu giữa hoạt động kiểm soát rủi ro và lợi ích đem lại.  

1.3.3. Các phương thức kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp 

a. Né tránh rủi ro 

Né tránh rủi ro là việc né tránh những đối tượng, những hoạt động hoặc 

những nguyên nhân làm phát sinh tổn thất, mất mát có thể xảy ra. Thông qua 

hoạt động thẩm định, xếp hạng và sàng lọc khách hàng: đối với những khách 

hàng đã thấy rõ ràng là có chứa rủi ro lớn, không phù hợp với chính sách cho vay 
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thì biện pháp tốt nhất là né tránh, từ chối cho vay. 

b. Ngăn ngừa rủi ro 

Ngăn ngừa rủi ro bằng cách loại bỏ những nguyên nhân gây ra rủi ro, đối 

với những khoản vay mà yếu tố rủi ro được xác định nhưng có thể khắc phục 

được thì ngân hàng có thể xem xét, cân nhắc để cho vay và thực hiện việc giám 

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

không đảm bảo vốn tự có tham gia PASXKD/DAĐT, tiến độ thực hiện và 

nguồn thanh toán, tuân thủ việc thực hiện hợp đồng với đối tác… 

c. Giảm thiểu tổn thất do rủi ro cho vay gây ra 

Đây là biện pháp nhằm làm giảm mức độ thiệt hại do rủi ro mang lại nếu nó 

xảy ra. Các biện pháp giảm thiểu tổn thất:  

+ Áp dụng hình thức, quy trình cho vay 

+ Giảm hạn mức cho vay, tạm dừng và chấm dứt cho vay 

+ Hạn chế tổn thất bằng việc áp dụng các điều khoản trong nội dung hợp 

đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay 

+ Định giá khoản vay 

+ Áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay 

+ Trích lập dự phòng rủi ro 

 + Trích lập dự phòng cụ thể 

+ Trích lập dự phòng chung  

d. Chuyển giao rủi ro và đa dạng hóa rủi ro: 

 Chuyển giao rủi ro: Là việc sắp xếp để một vài đối tượng gánh chịu hoàn 

toàn hay một phần tổn thất xảy ra. Có thể chuyển giao cho công ty bảo hiểm, 

người kinh doanh rủi ro hoặc cho ngân sách nhà nước. Các cách thức chuyển 

giao rủi ro: 

+ Chuyển giao rủi ro cho người kinh doanh rủi ro (các công ty bảo hiểm) 

+ Chuyển giao rủi ro cho tổ chức kinh doanh bảo hiểm tín dụng  

+ Chuyển giao rủi ro cho bên mua nợ 

+ Chuyển giao rủi ro cho ngân sách Nhà nước 
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+ Sử dụng công cụ phái sinh 

+ Chứng khoán hóa 

 Đa dạng hóa trong đầu tư tín dụng: Là việc ngân hàng đa dạng hóa danh 

mục cho vay, thực hiện cho vay với nhiều loại sản phẩm, nhiều khách hàng, 

không tập trung cho vay quá nhiều vào một số ít ngành nghề, lĩnh vực, hình 

thức cấp vốn,  một ít khách hàng hoặc nhóm khách hàng nhằm mục đích phân 

tán rủi ro. Bản chất của đa dạng hóa là hạn chế rủi ro đặc thù (unsystematic 

risk), rủi ro dao động phụ thuộc theo một vài công ty, một ngành công nghiệp, 

một lĩnh vực hoạt động 

1.3.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng. 

a. Sự cải thiện cơ cấu nhóm nợ 

b. Chỉ tiêu về mức giảm tỷ lệ nợ xấu 

c. Chỉ tiêu về tỷ lệ xóa nợ ròng 

d. Mức giảm tỷ lệ lãi treo 

1.3.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp 

a. Nhân tố bên ngoài 

* Môi trường kinh tế vĩ mô:  

* Môi trường chính trị:  

* Môi trường pháp lý 

* Môi trường thông tin 

* Chính sách tài chính, tiền tệ và quản trị tín dụng của Nhà nước 

b.  Nhân tố bên trong  

* Chính sách cho vay khách hàng doanh nghiệp 

* Quy mô kinh doanh 

* Năng lực quản trị điều hành 

* Nhân sự 

* Công nghệ 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH 

ĐẮK LẮK 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của MB ĐăkLăk 

MB ĐăkLăk trực thuộc MB Việt Nam, được thành lập vào cuối năm 2009, 

vừa mới ra đời nên chi nhánh gặp nhiều khó khăn, quy mô hoạt động nhỏ, năng 

lực tài chính yếu và khách hàng của ngân hàng còn mới mẻ. 

MB ĐăkLăk chủ yếu phục vụ khách hàng trên địa bàn ĐăkLăk. Bên cạnh 

đó, chi nhánh đã phục vụ cho các doanh nghiệp quốc phòng, các khách hàng có 

hoạt động hiệu quả tại địa phương. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của MB ĐăkLăk 

Bộ máy quản lý của ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh ĐăkLăk được 

thực hiện theo mô hình trực tuyến chức năng, năng động, hiệu quả, phù hợp với 

yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng. 

 Ban giám đốc chi nhánh 

 Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng 

 Phòng khách hàng doanh nghiệp 

 Phòng khách hàng cá nhân 

 Phòng thẩm định 

 Phòng Hỗ trợ vận hành 

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO 

VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI 

NHÁNH ĐĂKLĂK 

2.2.1. Thực trạng công tác tổ chức kiểm soát rủi ro 

a. Công tác tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng. 
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Bộ máy quản lý rủi ro tín dụng tại MB ĐăkLăk được chia làm 3 bộ phận: 

- Bộ phận Quan hệ khách hàng: kiểm soát rủi ro trong khâu bán hàng. 

- Bộ phận Thẩm định: kiểm soát rủi ro trong khâu thẩm định và xét duyệt 

cho vay, kiểm soát xử lý khoản vay có vấn đề. 

- Bộ phận Hỗ trợ: kiểm soát rủi ro trong khâu giải ngân và quản lý khách 

hàng trong thời gian vay vốn. 

b. Các quy định về kiểm soát rủi ro tín dụng 

* Quy định về giới hạn cho vay 

* Quy định về thẩm quyền ra quyết định cho vay 

* Quy định về tài sản đảm bảo 

* Quy định về phân loại nợ của ngân hàng MB 

* Quy định về dự phòng rủi ro và trích lập dự phòng 

c. Tổ chức kiểm soát trong quy trình cho vay 

* Công tác kiểm soát rủi ro trong khâu Bán hàng 

* Công tác kiểm soát rủi ro trong khâu Thẩm định 

* Công tác kiểm soát rủi ro trong khâu Phê duyệt. 

* Công tác kiểm soát rủi ro trong khâu Vận hành 

* Công tác kiểm soát rủi ro trong khâu Giám sát tín dụng 

* Công tác kiểm soát rủi ro trong khâu Xử lý nợ có vấn đề. 

2.2.2.Thực trạng sử dụng các phương thức kiểm soát rủi ro 

a. Nhóm phương thức nhằm né tránh rủi ro 

       Tại MB ĐăkLăk, việc né tránh rủi ro được thực hiện thông qua các hoạt 

động: xếp hạng tín dụng, thẩm định khách hàng và chính sách khách hàng. 

 Sơ lược về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của CN 

 Thẩm định khách hàng 

 Chính sách khách hàng  

b. Nhóm phương thức nhằm ngăn ngừa rủi ro 

* Các công việc kiểm soát rủi ro chủ yếu trước cho vay 

* Các công việc kiểm soát rủi ro chủ yếu trong cho vay 
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* Các công việc kiểm soát rủi ro chủ yếu sau cho vay 

* Quy mô tài trợ đối với một khách hàng, nhóm khách hàng 

c. Nhóm phương thức giảm thiểu rủi ro 

* Các biện pháp đảm bảo tiền vay 

* Định giá khoản vay để áp dụng lãi suất cho vay 

* Áp dụng các điều khoản hợp đồng 

d. Nhóm phương thức chuyển giao và đa dạng hóa rủi ro 

 * Mua bảo hiểm tín dụng và bảo hiểm tài sản 

 * Thực hiện bảo lãnh ngân hàng, sử dụng công cụ phái sinh và chứng 

khoán hóa khoản vay 

* Đa dạng hóa ngành nghề và lĩnh vực cho vay 

2.3. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 

2.3.1.  Sự cải thiện cơ cấu nhóm nợ 

Bảng 2.2: Tình hình nhóm nợ đối với dư nợ doanh nghiệp tại MB Đăk Lăk 

Năm 

Nhóm 

2012 2013 2014 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

T/trọng 

(%) 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

T/trọng 

(%) 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

T/trọng 

(%) 

- Nợ nhóm 1 471,5 83,39 267,6 73,81 225,2 83,1 

- Nợ nhóm 2 92,4 16,34 84,5 23,30 34,2 12,6 

- Nợ nhóm 3 0 0 3,4 0,94 0 0 

- Nợ nhóm 4 1,5 0,27 4,0 1,11 4,0 1,5 

- Nợ nhóm 5 0 0 3,0 0,84 7,5 2,8 

Cộng 565,4 100 362,5 100 270,9 100 

Bảng 2.3: Tình hình nhóm nợ tại MB Đăk Lăk 

Năm 

Nhóm 

2012 2013 2014 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

T/trọng 

(%) 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

T/trọng 

(%) 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

T/trọng 

(%) 

- Nợ nhóm 1 512,5 84,22 340,8 77,70 387,3 87,7 

- Nợ nhóm 2 93,8 15,40 85,6 19,52 41,1 9,3 

- Nợ nhóm 3 0,1 0,02 3,5 0,8 0,6 0,1 

- Nợ nhóm 4 2,2 0,36 4,9 1,12 4,0 0,9 

- Nợ nhóm 5 0 0 3,8 0,86 8,4 1,9 

Cộng 608,6 100 438,5 100 441,5 100,0 
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Kết quả phân loại nợ của chi nhánh trong thời gian qua cho thấy chất lượng 

tín dụng của chi nhánh vẫn ở mức an toàn, tỷ lệ nợ xấu vẫn đạt được mục tiêu 

dưới 3%, tuy nhiên nợ nhóm 2 lại vượt quá mục tiêu 5%. Nhìn vào số liệu nợ quá 

hạn của chi nhánh qua 3 năm 2012-2014 cho thấy tình hình nợ quá hạn của chi 

nhánh không được cải thiện qua các năm mà có sự gia tăng theo chiều hướng xấu.  

2.3.2. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu.  

Bảng 2.4: Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 

Năm 

Chỉ tiêu 
2012 2013 2014 

So sánh 

2013/2012 

So sánh 

2014/2013 

1. Toàn bộ khách hàng 

+ Tổng dư nợ  (tỷ đồng) 608,6 438,6 441,5 -170,0 +2,88 

+ Nợ xấu(tỷ đồng) 2,3 12,2 13,0 +9,9 +0,8 

+ Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,38% 2,78% 2,95% +2,4% +0,17% 

+ Số lượng KH quá hạn  31 57 59 +26 +2 

2. Khách hàng là DN 

+ Tổng dư nợ  (tỷ đồng) 565,4 362,5 270,9 -202,9 -91,61 

+ Nợ xấu(tỷ đồng) 1,5 10,4 12,50 +8,9 +2,10 

+ Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,27% 2,89% 4,62% +2,62% +1,73 

+ Số lượng KH quá hạn  22 30 35 +8 +5 

 

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu qua các năm phân tích đều được đạt mục tiêu và kiểm 

soát dưới 3% nhưng tỷ lệ nợ xấu không những không suy giảm qua 3 năm đánh 

giá mà có sự gia tăng lớn, đặc biệt tình trạng nợ xấu gia tăng chủ yếu đến từ dư 

nợ khách hàng doanh nghiệp.  
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2.3.3. Mức giảm tỷ lệ lãi treo. 

Bảng 2.5: Mức giảm tỷ lệ lãi treo 

Năm 

 

Chỉ tiêu 

(tỷ đồng) 

2012 2013 2014 

Toàn 

bộ KH 

KH là 

DN 

Toàn 

bộ KH 

KH là 

DN 

Toàn bộ 

KH 

KH là 

DN 

- Tổng lãi phải 

thu 

126,5 121,5 101,5 92,4 95,7 81,3 

- Thu lãi cho vay 112,9 108,2 70,4 61,9 62,1 48,95 

- Lãi treo 13,6 13,3 31,1 30,5 33,6 32,4 

- Tỷ lệ lãi treo 10,8% 10,9% 30,6% 33% 35.10% 39.8% 
 

Mục tiêu tỷ lệ lãi treo của chi nhánh là không vượt quá 10%, tuy nhiên 

thực tế tỷ lệ lãi treo của chi nhánh không đạt được mục tiêu và luôn ở mức cao. 

Tình trạng nợ quá hạn tăng cao dẫn đến lãi treo chưa thu hồi được tăng cao đột 

biến từ năm 2012 đến năm 2014. Mục tiêu tỷ lệ lãi treo của chi nhánh không 

vượt quá 10%, tuy nhiên tỷ lệ lãi treo chưa thù hồi được tăng từ mức 10,8% 

năm 2012 lên 30,6% năm 2013 và lên 35,1% năm 2014. Trong tổng lãi treo 

chưa thu hồi thì có đến 97% là lãi treo từ dư nợ khách hàng doanh nghiệp.  

2.3.4. Tỷ lệ xóa nợ ròng 

Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động tín dụng của chi nhánh chưa thực 

hiện xoá nợ cho khoản vay nào của doanh nghiệp. 

2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI 

NHÁNH ĐĂKLĂK. 

2.4.1. Những mặt thành công 

- Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực 

trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3% 

tổng dư nợ.  

- Trong giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nhưng 

MB ĐăkLăk vẫn giữ được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ là một thành công.  
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2.4.2. Những mặt hạn chế 

Ngoài mặt đạt được nêu trên, hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng doanh 

nghiệp tại chi nhánh vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định: 

- Mặc dù nợ xấu được kiểm soát dưới 3% nhưng nợ nhóm 2 có xu hướng 

tăng cao qua các năm, tỷ trọng nợ quá hạn chiếm tỷ trọng trên 12,2% trong năm 

2014, tỷ lệ lãi treo chưa thu hồi được ở mức 35,1%. Điều này cho thấy chi 

nhánh chưa kiểm soát tốt tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh. 

- Chất lượng kiểm soát thì chưa được đảm bảo. Đã có quy định từng nội 

dung kiểm soát trong quy trình cho vay và cho từng bộ phận tham gia vào quá 

trình cấp tín dụng, tuy nhiên việc thực hiện còn sơ sài, chưa đảm bảo chất 

lượng, còn nhiều sai sót, dẫn đến chất lượng tín dụng chưa được cải thiện, tình 

trạng nợ quá hạn vẫn tiếp tục tăng cao. 

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

a. Nguyên nhân chủ quan: 

- Các đánh giá và nội dung thẩm định của bộ phận thẩm định còn bị chi 

phối bởi các cấp lãnh đạo, dẫn đến các nhận định không đúng với thực tế của 

khách hàng, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro để ra quyết định cho vay. 

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

bản và đầy đủ để  hỗ trợ, phục vụ cho công tác thẩm định và kiểm soát rủi ro. 

Nguồn thông tin còn ít, chưa được cập nhật thường xuyên. 

- Sự tuân thủ quy trình tín dụng của Chi nhánh có những thời điểm chưa 

nghiêm và thiếu thận trọng, hoạt động cho vay vẫn để xảy ra sai sót. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa được chuẩn bị kịp thời về số 

lượng. Một số chuyên viên có năng lực hạn chế, dẫn đến các sai sót trong quá 

trình cho vay, các rủi ro mang tính chủ quan từ phía cán bộ tín dụng. 

- Chính sách tín dụng còn hạn chế, một số điểm chưa phù hợp với thực tế 

- Các phương thức kiểm soát chưa được thực hiện đầy đủ, triển khai chưa 

hiệu quả: 

+ Né tránh rủi ro: công tác sàng lọc khách hàng, thẩm định đánh giá khách 
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hàng chưa thực sự chính xác và còn hạn chế. Kết quả xếp hạng tín dụng của 

khách hàng còn mang tính chủ quan của cán bộ thẩm định, chưa thực sự khách 

quan. Chất lượng báo cáo thẩm định còn sơ sài, chưa đi sâu đánh giá, chưa nhận 

diện được hết rủi ro, chưa nêu bật được rủi ro đối với từng nội dung đánh giá, 

dẫn đến khó khăn cho cấp phê duyệt trong việc cân đối giữa lợi ích và rủi ro 

trong việc cho vay khách hàng. 

+ Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro: kiểm soát sau giải ngân và kiểm soát sau 

chưa tốt, quá trình kiểm tra giám sát sau khi cho vay còn sơ sài, chưa được chú 

trọng, vẫn chưa đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban có liên quan. 

Không thường xuyên kiểm soát sau khách hàng, không nhận diện được các dấu 

hiệu bất thường, rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng. 

Các điều kiện điều khoản trong hợp đồng còn chung chung. Thiếu chi tiết 

các nội dung nhằm kiểm soát nợ vay như: điều kiện giải ngân, chứng từ cung 

cấp, các nội dung bên vay phải thực hiện để phòng ngừa rủi ro. 

+ Chuyển giao rủi ro: Chưa áp dụng biện pháp bảo hiểm tiền vay. Chưa sử 

dụng các công cụ phái sinh. 

+ Đa dạng hóa rủi ro: ngành nghề lĩnh vực cho vay còn tập trung vào một 

hai ngành nghề chính, dư nợ còn tập trung vào một số khách hàng lớn, chưa đa 

dạng hóa được rủi ro. 

b. Nguyên nhân khách quan 

- Do sức ép cạnh tranh gay gắt, áp lực mở rộng tín dụng, tăng thị phần đã 

làm cho ngân hàng nới lỏng và hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện cấp tín dụng, do đó 

sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kiểm soát rủi ro.  

- Do quy mô hoạt động của chi nhánh còn nhỏ nên hạn chế về nguồn lực, 

công nghệ. 

- Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trên thế giới nói chung 

và Việt Nam nói riêng, thời gian vừa qua xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu, dẫn đến hoạt động của các doanh nghiệp trở nên khó khăn, thua lỗ, ảnh 

hưởng đến chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng.  
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 - Môi trường cung cấp thông tin thiếu và khó kiểm chứng, ngân hàng rất 

thiếu và khó khăn trong việc tìm kiếm các thông tin tin vậy để phục vụ cho 

công tác phẩm định PAKD/DAĐT, do vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thẩm 

định trong cho vay.  

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNGTRONG 

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP  QUÂN ĐỘI – 

CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 

 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 

3.1.1. Định hướng tín dụng MB ĐăkLăk 

Định hướng phát triển tín dụng gắn với chất lượng tín dụng. Chất lượng tín 

dụng là trọng tâm ưu tiên. Một mặt tập trung công tác rà soát, thu hồi nợ xấu, 

nợ quá hạn lành mạnh danh mục tín dụng. Mặt khác, thực hiện trích lập đầy đủ 

dự phòng đảm bảo nguồn tài chính sẵn sàng bù đắp các rủi ro có khả năng phát 

sinh. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 là phát triển quy mô dư nợ 

đạt tốc độ tăng trưởng 15%. 

3.1.2. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát trong 

thời gian tới 

- Nhóm các nhân tố bên trong của NHTM 

- Nhóm các nhân tố bên ngoài của NHTM 

3.1.3. Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệptại MB ĐăkLăk. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo: 

+ Kiểm soát nợ xấu toàn chi nhánh và đối với doanh nghiệp dưới 2,0% đến 

năm 2015 và mục tiêu trung hạn giảm xuống còn 1,5% đến năm 2020. Kiểm 

soát tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5% đến năm 2015, và dưới 3% đến năm 2020. 

Hướng đến lành mạnh hóa danh mục tín dụng tại chi nhánh. 

+ Giảm tỷ lệ lãi treo xuống còn dưới 10%, nâng cao hiệu quả hoạt động tín 

dụng. 
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- Mục tiêu xây dựng được danh mục tín dụng phù hợp từng thời kỳ: 

+ Đa dạng hóa được ngành nghề, khách hàng vay, yếu tố địa lý và loại hình 

cho vay. 

+ Phù hợp tình hình kinh tế vĩ mô và điều kiện, xu hướng phát triển của thị 

trường hoạt động. 

+ Phù hợp quy mô, năng lực và khả năng kiểm soát rủi ro của chính ngân 

hàng. 

+ Phù hợp định hướng phát triển của ngân hàng. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI MB ĐĂKLĂK 

3.2.1. Hoàn thiện nội dung của từng phương thức kiểm soát 

a. Né tránh rủi ro 

Nâng cao chất lượng thẩm định:  

* Kiểm tra xác minh số liệu, thông tin khách hàng cung cấp: 

* Phân tích dòng ngân lưu 

 * Phân tích rủi ro  

b. Giảm thiểu rủi ro 

- Sử dụng điều khoản hợp đồng để hạn chế rủi ro.  

- Thời gian cho vay, phân kỳ trả nợ vay sát hơn so với đặc điểm, chu kỳ 

kinh doanh của khách hàng.  

c. Ngăn ngừa rủi ro 

- Kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn. Kiểm soát vốn tự có tham gia 

vào phương án.  

- Định kỳ tổ chức rà soát đánh giá chất lượng danh mục tín dụng.  

- Tổ chức thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại 

chi nhánh. 

d. Chuyển giao rủi ro và đa dạng hóa rủi ro 

* Mua bảo hiểm tài sản, mua bảo hiểm tín dụng 

* Sử dụng công cụ phái sinh 
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- Hợp đồng trao đổi tín dụng (Credit swap) 

- Hợp đồng quyền tín dụng (Credit options)  

* Đa dạng hóa trong cho vay nhằm phân tán rủi ro: Các hình thức phân tán 

rủi ro chủ yếu bao gồm: 

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

vực  

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

- Đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng. 

-  Cho vay đồng tài trợ. 

       3.2.2. Xây dựng được hệ thống các dấu hiệu cảnh báo khoản vay có 

vấn đề nhằm có hướng xử lý kịp thời trước khi xảy ra tổn thất 

Bảng 2.6: Hệ thống một số các dấu hiệu cảnh báo rủi ro 

I  Tư cách đạo đức của khách hàng và Ban lãnh đạo khách hàng 

1  Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo các chứng từ. 

2 Khách hàng thường xuyên nợ lương nhân viên, nợ thuế. Khách hàng 

có vay nợ bên ngoài, thường xuyên tiếp xúc với người cho vay nặng 

lãi. 

3 Khách hàng thường xuyên thay đổi kế toán trưởng, kế toán giao dịch 

ngân hàng, xuất hiện mâu thuẫn giữa nội bộ kế toán và banh lãnh 

đạo công ty. 

4 Thay đổi đột ngột về nhân sự chủ chốt của công ty. 

5 Người điều hành, ban lãnh đạo công ty có liên quan đến kiện tụng, 

bỏ trốn, chuyên đánh bạch, bị kê biên, phong tỏa tài sản… 

II Quan hệ với Ngân hàng. 

6 Khách hàng không hợp tác với ngân hàng, không cung cấp hồ sơ, 

gây khó khăn cho ngân hàng trong việc kiểm tra định kỳ hoặc đột 

xuất của ngân hàng. 

7 Khách hàng bất thường đồng ý lãi suất vay cao với mọi điều kiện mà 

trước đây không đồng ý, hoặc có ý định trả hoa hồng nếu được vay. 

8 Thiện chí trả nợ của khách hàng: khách hàng thường xuyên phát sinh 

chậm trả dưới 10 ngày, có phát sinh nợ quá hạn tại các TCTD khác. 

9 Đề nghị gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhiều lần không có lý do 

hoặc thiếu căn cứ thuyết phục mang tính khách quan. 
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10 Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, thiếu trung thực có 

dấu hiệu nghi ngờ khi kiểm tra thông tin chéo giữa các người khác 

nhau trong công ty hoặc các đối tác đầu vào đầu ra của khách hàng. 

11 Sử dụng vốn sai mục đích, vay ké vay hộ 

12 Các dấu hiệu chuyển tiền lòng vòng với một nhóm công ty, cá nhân 

có liên quan. 

13 Khách hàng rút tiền mặt trên 20% doanh thu qua tài khoản (ngoại trừ 

các ngành hàng yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt), tiềm ẩn rút tiền 

sang sở hữu cá nhân, gửi tiết kiệm, mua bất động sản cá nhân… 

III. Năng lực tài chính và năng lực kinh doanh 

14 Khách hàng bị mất cân đối vốn hoặc cân đối tiền hàng (tổng giá trị 

tiền gửi tại TCTD+hàng tồn kho+phải thu<vay nợ ngắn hạn tại ngân 

hàng) 

15 Tổng dư nợ của khách hàng tại các TCTD vượt quá nhu cầu và quy 

mô của khách hàng. 

16 Mất cân đối thanh khoản ngắn hạn: phải thu tăng nhanh, các khoản 

phải thu khó đòi trên 1 năm chiếm cao hơn 20% tổng giá trị các 

khoản phải thu. 

17 Khách hàng bị lỗ 2 năm liên tiếp. 

18 Các khoản phải thu tập trung vào nhóm khách hàng có liên quan (từ 

50% trở lên). 

19 Hàng tồn kho tăng/giảm đột biến so với cùng kỳ năm trước. Phát 

sinh một số mặt hàng tồn kho luân chuyển chậm, xuất hiện những vụ 

mua hàng tồn kho mang tính đầu cơ, khác với nguyên tắc mua hàng 

thông thường của công ty. 

20 Không có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh để trả nợ, tiến độ thực 

hiện dự án chậm không đạt được nguồn thu theo kế hoạch, không 

xác định được nguồn thu/không có tài liệu chứng minh nguồn trả nợ 

cho ngân hàng. 

21 Đối tác đầu ra của khách hàng gặp khó khăn về nguồn vốn, nguồn 

tiêu thụ, có phát sinh nợ quá hạn tại các TCTD. 

22 Dòng tiền phương án trả nợ về chậm so với kế hoạch/hợp đồng ký 

kết. 

IV Tài sản đảm bảo 

23 Tài sản đảm bảo bị thiếu/mất/sụt giảm giá trị hoặc chất lượng mà 



20 

 

khách hàng không có khả năng giảm nghĩa vụ nợ hoặc bổ sung tài 

sản đảm bảo. 

24 Hồ sơ tài sản có sai sót, giả mạo, không đầy đủ hoặc liên quan đến kiện 

tụng. 

25 Chủ sở hữu tài sản có thông tin mâu thuẫn vợ chồng, ly hôn, ly 

thân… khả năng phát sinh tranh chấp phân chia tài sản. 

26 Khách hàng không hợp tác với ngân hàng khi được yêu cầu dẫn đi 

kiểm tra tài sản đảm bảo. 

27 Các thay đổi về chính sách của nhà nước dẫn đến giá trị của tài sản 

bị sụt giảm giá trị, không có tính khả mại. 

28 Phương thức quản lý tài sản đảm bảo không theo đúng quy định của 

ngân hàng, không đáp ứng các điều kiện quản lý tài sản 

V Các dấu hiệu khác 

29 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến ngành hoạt động của khách hàng: 

việc thay đổi chính sách, quy định quản lý thị trường của các cơ 

quan chức năng nhưng khách hàng chưa/không thể đáp ứng sự thay 

đổi đó; chính sách tăng thuế, rào cản thương mại trong nước, quốc 

tế… Biến động giá cả nguyên liệu đầu vào, đầu ra trên dưới 20%, 

thời tiết bất lợi, dịch bệnh làm gián đoạn kinh doanh… 

30 Xuất hiện nhiều đơn hàng bị trả lại, hàng bán bị trả lại do không đảm 

bảo chất lượng. 

31 Thông tin bất lợi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan 

chức năng, tổ chức đánh giá uy tín ản hưởng đến hoạt động kinh 

doanh của khách hàng. 

32 Thị trường tiêu thụ, hoạt động kinh doanh của khách hàng quá phụ 

thuộc vào một đối tượng hoặc một đối tác, dễ bị động và bị thâu tóm 

trong kinh doanh. 
 

3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ cho hoạt động kiểm soát 

rủi ro 

-  Đưa ra chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và đề bạt cán bộ thích 

hợp với yêu cầu và trách nhiệm công việc. 

- Thường xuyên tổ chức và phối hợp với ngân hàng cấp trên và các ngân 

hàng nước ngoài mở các lớp học, tập huấn và đào tạo lại để cập nhật kiến thức 

ngân hàng thời kỳ kinh tế thị trường. 
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- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nghiệp vụ 

đương nhiệm. 

-  Nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ tín dụng về các ngành sản xuất mà 

Chi nhánh đang cho vay chủ yếu để có thể nhận xét, đánh giá đúng những dự án 

sản xuất kinh doanh của khách hàng. 

-  Nâng cao hiểu biết của cán bộ đánh giá rủi ro về kiến thức pháp luật để 

xử lý công việc chặt chẽ, tránh tình trạng bị khách hàng lợi dụng.  

-  Ngoài ra, Chi nhánh cần phải có những chuyên gia giỏi chuyên nghiên 

cứu về rủi ro và phòng ngừa rủi ro, làm tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng 

trong việc ban hành, sửa đổi các chính sách quản lý rủi ro của Chi nhánh cũng 

như cập nhật những thông tin kinh tế liên quan đến rủi ro, đặc biệt là RRTD. 

3.2.4. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng 

- Chính sách về tài sản đảm bảo:  

+ Đối với việc cho vay nhận tài sản đảm bảo hàng tồn kho và khoản phải 

thu: đưa ra quy định giới hạn tỷ trọng dư nợ đảm bảo bằng hàng tồn kho và 

khoản phải thu tối đa không quá 30% tổng dư nợ (như hiện nay tỷ trọng này là 

hơn 60%), đưa ra các điều kiện quản lý chặt chẽ để quản lý loại tài sản đảm bảo 

này, đưa ra các quy định cụ thể đối với khách hàng được thế chấp tài sản đảm 

bảo hàng tồn kho và khoản phải thu. 

+ Quy định cụ thể hơn về việc định giávà định giá lại đối với từng loại tài 

sản đảm bảo. 

- Chính sách về lãi suất: MB nên xây dựng chính sách lãi suất dựa vào uy 

tín trả nợ của khách hàng,tính khả thi của phương án kinh doanh và chất lượng 

tài sản đảm bảo.  

3.2.5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thông thông tin hỗ trợ cho công tác 

thẩm định và quản lý khoản vay 
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Xây dựng một bộ phận chuyên xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng, thị 

trường và có những dự báo, cảnh báo định hướng để làm nguồn dữ liệu cho các 

bộ phận khác tham khảo khi có nhu cầu.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với MB 

- Nên xây dựng chính sách trong cho vay đối với doanh nghiệp một cách 

chặt chẽ, đặc biệt là quy định về cho vay có tài sản đảm bảo là hàng tồn kho và 

khoản phải thu áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. 

- Xây dựng bộ phận thu thập, hệ thống hóa và cập nhật thông tin vĩ mô của 

nền kinh tế, thông tin về ngành nghề lĩnh vực kinh để có thông tin giúp công tác 

thẩm định cho vay thuận lợi và tin cậy hơn.  

-  Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng  

- Xây dựng một bộ phận giám sát khoản vay và thu hồi nợ nằm trong 

phòng Thẩm định chi nhánh Việc thành lập bộ phận này nhằm hạn chế tối đa 

phát sinh nợ xấu và nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu. 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng: 

+Sớm hoàn thiện dự án Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín 

dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng. 

+Phối hợp với các cơ quan trong việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ những khó 

khăn về thủ tục trong quá trình phát mãi tài sản đảm bảo. 

 + Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định về ngoại hối, về bảo 

đảm an toàn... phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tế ở 

Việt Nam. 

- Điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả 

- Công tác thanh tra, giám sát 

3.3.3. Kiến nghị đối với Chính Phủ 

- Hoàn thiện hệt hống pháp luật, không ngừng tạo ra môi trường pháp lý 

lành mạnh  
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- Trong hoạch định chính sách, không những cần cân đối giữa các mục tiêu 

phát triển kinh tế và ổn định tiền tệ mà còn phải quan tâm đến sự phát triển bền 

vững của các NHTM, tránh tình trạng thắt chặt hoặc nới lỏng quá mức, thay đổi 

định hướng đột ngột sẽ gây ảnh hưởng khôn gnhỏ đến lợi ích của NHTM. 
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KẾT LUẬN 

 

Kiểm soát rủi ro tín dụng là một phần của nội dung quản trị rủi ro, hoạt 

động này gắn liền với việc thực hiện quy trình cho vay, quản lý nợ vay các 

khoản vay cụ thể của cán bộ trong lĩnh vực cấp tín dụng tại các chi nhánh kinh 

doanh trực tiếp.  

Tuy nhiên do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan nên hoạt 

động kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh vẫn còn nhiều mặt hạn chế và 

những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng. Chính những vướng mắc và khó khăn trong thực hiện nên hoạt động kiểm 

soát rủi ro tín dụng chưa đạt được chất lượng theo yêu cầu, còn nhiều tồn tại  đã 

dẫn đến chất lượng tín dụng giảm. Đây là vấn đề đặt ra không chỉ đối với các 

NHTM mà còn đòi hỏi sự quan tâm đúng mức, kịp thời và sự phối hợp giải 

quyết của các cơ quan chức năng. 

Nội dung đề tài tập trung vào việc phân tích thực trạng tình hình kiểm 

soát rủi ro tín dụng, trong đó nhấn mạnh đến cho vay đối tượng là doanh 

nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh ĐăkLăk để tìm ra các ưu 

điểm, nhược điểm và những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện, từ đó 

đưa ra hướng hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín 

dụng của Ngân hàng. Nội dung đề xuất các giải pháp hoàn thiện đặc biệt chú 

trọng vào những nội dung trong phạm vi mà tại chi nhánh có thể thực hiện 

được, ngoài ra còn có một số đề xuất đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội, 

Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. 

Những kết quả nghiên cứu luận của văn hy vọng sẽ góp một phần nhỏ trong 

việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp tại chi nhánh, tạo môi trường tín dụng an toàn và hiệu quả để chi nhánh 

đạt được mục tiêu kinh doanh cao nhất, đủ sức cạnh tranh với các NHTM trong 

và ngoài nước. 


