
1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

LÊ TRỌNG QUÝ 

 

 

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN D ỤNG TẠI  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP K Ỹ THƯƠNG 

ĐÀ NẴNG 

 

 

     Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng 

  Mã số : 60.34.20 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ  

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 



2 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN THỊ NHƯ  LIÊM  

 

 

  Phản biện 1: TS. Võ Thị Thuý Anh 

 

 

 

  Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn 

 

 

Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào 

ngày 01 tháng 07 năm 2011 

 

 

 

 

 

      * Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

      - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

      - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 



3 

MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Hiện nay các ngân hàng thương mại ñã ña dạng hóa các nguồn thu 

của mình nhưng ở Việt Nam thì nguồn thu từ tín dụng vẫn là nguồn 

thu chủ yếu. Chính vì vậy rủi ro tín dụng là rủi ro lớn nhất tác ñộng 

ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. Mặt khác trong kinh doanh 

ngân hàng thì dù ngân hàng có áp dụng biện pháp nào ñi chăng nữa thì 

ngân hàng không thể loại trừ ñược rủi ro tín dụng mà chỉ có cách hạn 

chế rủi ro tín dụng càng hiệu quả càng tốt. Do ñó tác giả ñã chọn ñề tài 

“ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương 

mại cổ phần Kỹ thương Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ kinh tế. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU CỦA ĐỀ TÀI 

Luận văn nghiên cứu về thực trạng rủi ro tín dụng và các giải 

pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Trên cơ sở ñó ñánh giá 

những nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng tại chi nhánh và những 

thành công cũng như hạn chế về các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 

của chi nhánh ñể từ ñó ñưa ra các nhóm giải pháp mới nhằm nâng 

cao khả năng hạn chế rủi ro tín dụng một cách hiệu quả. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU CỦA ĐỀ TÀI 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài nhận dạng, phân tích các nguyên 

nhân gây ra rủi ro tín dụng, ñánh giá các giải pháp hạn chế rủi ro tín 

dụng tại chi nhánh Techcombank Đà Nẵng và ñề xuất các giải pháp 

mới nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. 

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là nguyên nhân và các giải pháp 

hạn chế rủi ro tín dụng từ năm 2007-2009 tại chi nhánh ngân hàng 

Techcombank Đà Nẵng. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử  
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- Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp ñể 

nghiên cứu. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- Một là, ñã hệ thống hóa các khái niệm, nguyên nhân và các giải 

pháp cơ bản ñể hạn chế rủi ro tín dụng.  

- Hai là, từ việc phân tích và ñánh giá thực trạng rủi ro tín dụng 

cũng như các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân 

hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Đà Nẵng ñã ñưa ra ñược các 

ñánh giá về các giải pháp này.  

- Ba là, trên cơ sở ñó ñã ra các giải pháp có tính khoa học và thực 

tiễn ñể hoàn thiện và bổ sung các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng có 

hiệu quả hơn tại chi nhánh cũng như tại các ngân hàng thương mại khác. 

6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm có ba chương: 

Chương 1: Một số vấn ñề cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng 

Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân 

hàng thương mại cổ phần kỹ thương Đà Nẵng 

Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân 

hàng thương mại cổ phần kỹ thương Đà Nẵng 

CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ 
RỦI RO TÍN DỤNG 

1.1. Những vấn ñề chung về rủi ro tín dụng 

1.1.1. Khái niệm 

Có rất nhiều khái niệm về rủi ro tín dụng nhưng theo tác giả rủi ro 

tín dụng là rủi ro phát sinh khi một hoặc các bên tham gia hợp ñồng 

tín dụng không có khả năng thanh toán cho các bên còn lại. 

1.1.2. Tác ñộng của rủi ro tín dụng 

1.1.2.1. Đối với ngân hàng 
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- Đối với những khoản nợ ñến hạn không thu hồi ñược sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp ñến quá trình khai thác và sử dụng vốn của các ngân 

hàng. 

- Rủi ro tín dụng xảy ra, nợ quá hạn xuất hiện làm chậm quá trình 

tuần hoàn và chu chuyển vốn của ngân hàng thương mại, làm giảm 

hiệu quả sử dụng vốn, giảm lợi nhuận và giảm hiệu quả kinh doanh. 

- Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận của ngân hàng và có thể làm 

phá sản ngân hàng. 

1.1.2.2. Đối với nền kinh tế xã hội 

Khi rủi ro tín dụng xảy ra nó có thể dẫn ñến ngân hàng phá sản và 

quan trọng hơn là nó sẽ tác ñộng ñến toàn bộ hệ thống ngân hàng 

trong nền kinh tế từ ñó dẫn ñến nền kinh tế gặp khó khăn, tỷ lệ thất 

nghiệp tăng…. 

1.2. Quản tr ị rủi ro tín dụng 

1.2.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng 

Hoạt ñộng chính là nhằm nhận dạng ñược các rủi ro tiềm năng 

trong kinh doanh ngân hàng ví dụ như khi giá thị trường bất ñộng sản 

giảm xuống có thể làm giảm khả năng thu hồi các khoản cho vay 

hoặc ngân hàng gặp khả năng thua lỗ cao hơn trong hoạt ñộng cho 

vay cầm cố. 

1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng 

Xác ñịnh mức ñộ tổn thất mà rủi ro tín dụng gây ra. 

1.2.2.1. Phân tích tín dụng cổ ñiển 

Phân tích tín dụng cổ ñiển trước tiên dựa trên một hệ thống các 

phán ñoán chủ quan của các chuyên gia. Các quyết ñịnh tín dụng chủ 

yếu phụ thuộc vào thẩm quyền của cá nhân, mỗi nhân viên tín dụng 

phải tự thực hiện theo cảm nhận và những phán ñoán tốt nhất của 

riêng mình. 
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1.2.2.2. Mô hình ñịnh lượng 

Mô hình ñiểm số Z; Phương pháp IRB; Mô hình chấm ñiểm tín 

dụng 

1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng 

1.2.3.1. Khái niệm 

Công việc trọng tâm của quản trị rủi ro là kiểm soát rủi ro. Kiểm 

soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, chiến 

lược, các chương trình hoạt ñộng ñể ngăn ngừa, giảm thiểu những 

tổn thất, những ảnh hưởng không mong ñợi ñến tổ chức. Kiểm soát 

rủi ro tín dụng cũng vậy, các Ngân hàng sử dụng những biện pháp 

của mình ñể phòng ngừa hay hạn chế rủi ro tín dụng sẽ xảy ra. 

1.2.3.2. Ứng dụng các công cụ phái sinh ñể hạn chế rủi ro tín dụng 

Hợp ñồng trao ñổi tín dụng, chứng khoán hóa các khoản cho vay, 

hợp ñồng quyền tín dụng. 

1.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng 

Trong kinh doanh tín dụng, các Ngân hàng luôn luôn phải chấp 

nhận một mức ñộ rủi ro và không thể né tránh hoàn toàn rủi ro. Do 

ñó một khi tổn thất xảy ra thì phải giải quyết bằng cách nào ñó chính 

là nội dung của công việc tài trợ rủi ro. 

1.2.5. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng 

Quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng là 

một trong những hoạt ñộng quan trọng nhất ñối với các ngân hàng. 

Nếu như hoạt ñộng quản trị rủi ro tín dụng tốt thì sẽ giúp cho ngân 

hàng hạn chế ñược rủi ro tín dụng và ñảm bảo cho việc kinh doanh 

của mình có hiệu quả cao. 

1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng 

1.3.1. Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng 
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Theo tác giả thì hạn chế rủi ro tín dụng là các giải pháp mà ngân 

hàng ñưa ra nhằm hạn chế ñến mức thấp nhất những rủi ro tín dụng 

có thể xảy ra và tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. 

1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 

Có năm chỉ tiêu sau ñược sử dụng rộng rãi nhất trong việc ño 

lường rủi ro tín dụng của ngân hàng: 

- Tỷ số giữa giá trị các khoản nợ quá hạn so với tổng dư nợ tín dụng 

- Tỷ số giữa các khoản xóa nợ ròng so với tổng dư nợ tín dụng 

- Tỷ số giữa nợ xấu so với tổng dư nợ 

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

tổng dư nợ hay so với vốn chủ sở hữu. 

1.3.3. Một số ý tưởng cơ bản trong việc hạn chế rủi ro tín dụng 

- Lựa chọn khách hàng 

- Theo dõi và ñánh giá việc sử dụng vốn vay của khách hàng 

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 

- Đa dạng hóa danh mục cho vay 

- Cam kết cho vay của ngân hàng 

- Hạn chế tín dụng 

- Tài sản thế chấp 

- Giữ lại một phần vốn vay và kiểm soát việc sử dụng vốn vay 

qua tài khoản ngân hàng 

1.4. Các nhân tố tác ñộng ñến rủi ro tín dụng 

1.4.1. Nhân tố tác ñộng từ môi trường kinh doanh 

- Sự thay ñổi của môi trường tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh, 

bão lụt gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh. 

- Sự biến ñộng quá nhanh và không dự ñoán ñược của thị trường 

thế giới 



8 

- Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi và sự kém hiệu quả 

của cơ quan pháp luật cấp ñịa phương…. 

1.4.2. Nhân tố tác ñộng từ ngân hàng cho vay 

Theo tác giả có một số nhân tố chủ yếu sau xuất phát từ các ngân 

hàng gây ra rủi ro tín dụng:  

- Chính sách tín dụng chưa tốt 

- Danh mục cho vay chưa ña dạng hóa 

- Chưa có mô hình lượng hóa rủi ro 

- Định giá lãi suất cho vay chưa hợp lý 

- Trích lập dự phòng rủi ro chưa hợp lý và quá lạm dụng tài sản 

thế chấp. 

1.4.3. Nhân tố tác ñộng từ người vay 

Có nhiều nhân tố tác ñộng từ người vay gây ra rủi ro tín dụng 

nhưng theo tác giả có một số nhân tố cơ bản sau: 

- Sử dụng vốn sai mục ñích so với phương án kinh doanh khi giải 

ngân. 

- Năng lực kinh doanh kém, ñầu tư vào nhiều lĩnh vực không hiệu 

quả. 

- Tình hình tài chính doanh nghiệp nhiều yếu kém, thua lỗ kéo 

dài. 

- Khách hàng cố ý sử dụng vốn sai mục ñích 

1.5. Kinh nghiệm quốc tế trong quản tr ị rủi ro tín dụng 

1.5.1. Những tiêu chuẩn quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 

1.5.2. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở Tây Ban Nha 

1.5.3. Hệ thống thông tin tín dụng tại Nhật Bản 
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CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO  
TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG  

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG ĐÀ NẴNG 
2.1. Tổng quan về chi nhánh ngân hàng TMCP Kỹ Thương Đà 

Nẵng 

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển 

Techcombank ĐN khai trương và chính thức ñi vào hoạt ñộng từ 

ngày 28 tháng 9 năm 1998 có trụ sở ñặt tại 244-248 Nguyễn Văn 

Linh toàn quốc cung cấp và gia tăng tiện ích Ngân hàng, góp phần 

phát triển ngành Ngân hàng nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.  

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh 

Một số chức năng và nhiệm vụ cơ bản của chi nhánh 

Techcombank Đà Nẵng: 

- Thực hiện huy ñộng và cho vay, ñầu tư tín dụng ñối với các tổ 

chức kinh tế, dân cư trên ñịa bàn. 

- Thiết lập và mở rộng quan hệ ñại lí, cung cấp các dịch vụ cho 

các tổ chức tín dụng ngân hàng trong và ngoài nước. 

- Thực hiện mở tài khoản cho các cá nhân, tổ chức kinh tế tiến 

hành thanh toán qua ngân hàng và cung cấp các dịch vụ ñáp ứng nhu 

cầu khách hàng trên nguyên tắc an toàn, bí mật, nhanh chóng và tiện 

lợi cho khách hàng. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 

Tại thời ñiểm hiện nay cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tại 

Techcombank Việt Nam có rất nhiều sự thay ñổi.  Đứng trước những 

sự thay ñổi ñó, chi nhánh Techcombank ĐN ñược phát triển theo mô 

hình siêu chi nhánh nên cũng ñã có rất nhiều sự thay ñổi.  

2.1.4. Tình hình kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 
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Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của Techcombank ĐN năm 2007-

2009 
                     ĐVT: Triệu ñồng 

NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH CHỈ 
TIÊU   

 
Giá 
tr ị 

% Giá tr ị % Giá tr ị % 2008/2007 2009/2008 

1. Thu 
nhập 

95.752 100,00 211.528 100,00 165.493 100,00 115.776 -46.035 

Thu lãi 
cho vay 86.427 90,26 190.172 89,90 145.567 87,96 

103.745 -44.605 

Thu lãi 
tiền gửi 308 0,32 106 0,05 183 0,11 

-202 77 

Thu dịch 
vụ 8118 8,48 17.690 8,36 13.902 8,40 

9.572 3.788 

Thu khác 899 0,94 3.560 1,69 5.841 3,53 2.661 2.281 

2. Chi 
phí  63.343 100,00 146.735 100,00 113.831 100,00 

83.392 -32.904 

Chi trả 
lãi tiền 
gửi 44.279 69,90 113.406 77,29 81.733 71,80 

69.127 -31.673 

Chi trả 
lãi tiền 
vay 221 0,35 586 0,40 423 0,37 

365 -163 

Chi 
khác 18.843 29,75 32.743 22,31 31.675 27,83 

13.900 -1.068 

Chênh 
lệch thu 
nhập – 
Chi phí 

   32.409   64.793  51.662 32.384  -13.131 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2007-2009 

chi nhánh Techcombank ĐN) 

Kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2009 so với 2008 khi chênh 

lệch giữa thu nhập và chi phí giảm xuống tới 13.131 triệu ñồng tức 

giảm -20,27%, ñiều này ñược thấy rất rõ khi nguồn thu từ cho vay 
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giảm tới 44.605 triệu ñồng riêng các nguồn thu khác vẫn tăng bình 

thường. Nhưng có một ñiều rất dễ nhận thấy tại chi nhánh 

Techcombank ĐN thì nguồn thu từ tín dụng là nguồn thu chủ yếu. 

Qua ba năm 2007,2008 và 2009 ta thấy nguồn thu từ hoạt ñộng tín 

dụng mang lại cho chi nhánh tới 85-90% thu nhập. 

2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 

2.2.1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank 

Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng ñã ñược Techcombank phát triển 

từ rất lâu. Sau khi thành lập phòng quản trị, bộ phận quản trị RRTD 

thuộc phòng ñã tích cực rà soát lại công tác kiểm soát tín dụng trên 

toàn hệ thống, nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật quản lý danh mục 

trên thế giới ñặc biệt là các kỹ thuật quản lý kiểm soát RRTD  bán lẻ 

và tín dụng doanh nghiệp của HSBC Hồng Kông. 

2.2.2. Tình hình kinh doanh tín dụng tại chi nhánh Techcombank 

Đà Nẵng 

Qua bảng ta thấy dư nợ bình quân (DNBQ) của chi nhánh trong 

ba năm tăng tương ñối ổn ñịnh, nếu như năm 2007 dự nợ bình quân 

của chi nhánh là 1.770.146 triệu ñồng trong ñó dự nợ bình quân ngắn 

hạn chiếm 67,76% nhưng ñến năm 2008 thì dư nợ bình quân của chi 

nhánh tăng 14,89% tức tăng 174.187 triệu ñồng mặc dù so với năm 

2007 thì năm 2008 dư nợ bình quân ngắn hạn ñã giảm 173.911 triệu 

ñồng nhưng ngược lại thì dư nợ bình quân dài hạn lại tăng 92,27%. 

Tuy nhiên với kết quả ñạt ñược như trên thì một vấn ñề ñáng chú ý 

ñó là tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh trong ba năm qua có xu hướng tăng, 

mặc dù tỷ lệ nợ xấu năm 2009 của chi nhánh là 1,82% vẫn nằm trong 

mức an toàn cho phép.  
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Bảng 2.2: Kết quả hoạt ñộng kinh doanh tín dụng tại Techcombank 

ĐN 

       ĐVT: Triệu ñồng 

NĂM 2007 NĂM 2008  NĂM 2009 CHÊNH LỆCH CHỈ TIÊU 
 Giá tr ị  % Giá tr ị % Giá tr ị % 2008/2007 2009/2008 

1. Dư nợ bình 
quân 1.170.146 100,00 1.344.333 100,00 1.620.177 100,00 174.187 275.844 

- Ngắn hạn 792.886 67,76 618.975 46,04 825.032 50,92 -173.911 206.057 
- Trung, dài 
hạn 377.260 32,24 725.358 53,96 795.145 49,08 348.098 69.787 

2. Nợ xấu 8.747 100,00 20.891 100,00 29.567 100,00 12.144 8.676 

- Ngắn hạn 262 3,00 5.849 28,00 7.391 25,00 5.587 1.542 
- Trung, dài 
hạn 8.485 97,00 15.042 72,00 22.176 75,00 6.557 7.134 
3. Tỷ lệ nợ xấu 
(%) 0,75 1,55 1,82     

- Ngắn hạn 0,03 0,95 0,90    
- Trung, dài 
hạn 2,25 2,07 2,79     

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2007-2009 chi 

nhánh Techcombank ĐN) 

2.2.3. Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 

2.2.3.1. Phân tích tình hình rủi ro tín dụng theo ngành kinh tế 

Hiện nay ñối với chi nhánh Techcombank ĐN thì ngành thương 

mại dịch vụ (TM-DV) chiếm tỷ trọng DNBQ cao trong cơ cấu 

ngành, cụ thể năm 2007 chiếm 43,68% tức chiếm 511.612 triệu 

ñồng, trong năm 2008 chiếm 44,85% và sang năm 2010 thì DNBQ 

ngành TM-DV tăng 34,78% so với năm 2009 tức tăng 209.719 triệu 

ñồng, ñiều này ñược lý giải là do tại ĐN các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa là chủ yếu trong ñó chủ yếu là thương mại và dịch vụ nổi lên là 
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dịch vụ du lịch và khách sạn, nhà hàng. Nợ xấu trong ngành TM-DV 

cũng chiếm tỷ trọng chủ yếu, năm 2007 nợ xấu của ngành TM-DV 

chiếm 38,23%, năm 2008 chiếm tỷ trọng 42,46% và năm 2009 chiếm 

41,74% trong dư nợ xấu của chi nhánh. Tốc ñộ tăng dư nợ xấu của 

ngành TM-DV cũng tăng khá cao, nợ xấu năm 2009 tăng 38,53% so 

với năm 2008.  

2.2.3.2. Phân tích tình hình rủi ro tín dụng theo thành phần kinh tế 

Thành phần kinh tế tư nhân là ñối tượng vay chiếm tỷ trọng cao 

nhất. Năm 2007 thành phần này chiếm 45,63% trong DNBQ của chi 

nhánh, ñến năm 2009 thì DNBQ của thành phần kinh tế này là 

808.792 triệu ñồng chiếm 49,92% trong cơ cấu dư nợ của chi nhánh. 

Điều này ñược lý giải là do hiện nay trên ñịa bàn ĐN thì các doanh 

nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ñó chủ yếu là 

các doanh nghiệp do khu vực tư nhân nắm giữ. Dư nợ xấu của khu 

vực kinh tế tư nhân qua ba năm ñều tăng năm 2007 dư nợ xấu của 

khu vực này là 2.045 triệu ñồng thì ñến năm 2008 tăng lên 5.568 

triệu ñồng và sang năm 2009 thì tăng tới 52,03% tức tăng 2.897 triệu 

ñồng.  

2.2.4. Nhận dạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Techcombank ĐN 

2.2.4.1. Nhận dạng  rủi ro tín dụng  từ môi trường kinh doanh 

▪ Rủi ro do sự cạnh tranh của các NHTM 

▪ Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn ñịnh 

▪ Rủi ro do sự thay ñổi của môi trường tự nhiên 

2.2.4.2. Nhận dạng rủi ro tín dụng từ phía khách hàng 

Hiện nay một số doanh nghiệp, do khả năng quản lý kém, không 

có chính sách sản xuất và bán hàng hợp lý nên dẫn ñến tình trạng 

kinh doanh thua lỗ. Trong năm 2009 khi mà nền kinh tế ñang suy 

thoái, ñể tránh mất khách hàng, rất nhiều doanh nghiệp ñã tung ra 
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các chính sách khuyến mãi, hạ giá nhưng do không tính toán kỹ ñã 

dẫn ñến thua lỗ trầm trọng. Do môi trường kinh doanh ĐN ñang có 

rất nhiều thuận lợi nên môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, 

trong kinh doanh thì ñể cạnh tranh các doanh nghiệp phải luôn có 

những sự thay ñổi, cải tiến chất lượng nhưng một số doanh nghiệp 

của chi nhánh lại không thay ñổi theo kịp sự ñòi hỏi của thị trường 

nên ñành chấp nhận thua lỗ. 

2.2.4.3. Nhận dạng  rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng 

Có thể khẳng ñịnh một khi khách hàng không trả ñược nợ thì 

ngoại trừ những nguyên nhân bất khả kháng thì nguyên nhân chính 

vẫn xuất phát từ ngân hàng. Việc khách hàng vay vốn và sử dụng 

vốn sai mục ñích luôn gắn liền với trách nhiệm của CBTD. Bên cạnh 

ñó còn xuất phát rủi ro ñạo ñức từ CBTD, trong quá trình thẩm ñịnh 

và phê duyệt, một số CBTD ñã cố ý làm sai, chỉnh sửa lại các thông 

tin ñể giúp khách hàng dễ dàng vay ñược vốn. 

2.2.5. Hoạt ñộng ño lường rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 

Việc ño lường RRTD tại chi nhánh ñược thực hiện chủ yếu bằng 

phương pháp chấm ñiểm và xếp hạng tín dụng. Hiện nay chi nhánh 

ñang sử dụng phần mềm T24 ñể thực hiện việc chấm ñiểm và xếp 

hạng tín dụng tại chi nhánh. 

2.2.6. Hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 

▪ Chính sách và quy trình vay 

Chi nhánh ñã tạo ra một chính sách cho vay rõ ràng nhằm tạo 

thuận lợi cho Ngân hàng cũng như CBTD trong việc cho vay. Việc 

ñưa ra một chính sách cho vay tốt sẽ giúp chi nhánh kinh doanh tín 

dụng tốt hơn và tránh ñược những RRTD có thể ñến với Ngân hàng. 
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Bởi lẽ khi chính sách tốt thì việc thực thi sẽ dễ dàng, các vấn ñề 

vướng mắc sẽ ñược giải quyết dễ dàng hơn. 

▪ Phân loại và sàng lọc khách hàng 

Ngân hàng sẽ lấy các nguồn  thông tin từ trong dữ liệu của ngân 

hàng, của các ñối thủ cạnh tranh khách hàng, của các doanh nghiệp 

trong cùng ngành, các TCTD khác, trung tâm thông tin tín dụng của 

NHNN (CIC), báo chí…. Khi lấy thông tin, chi nhánh tập trung vào 

ñịnh hướng kinh doanh của doanh nghiệp ñể xem vị thế của doanh 

nghiệp hiện nay trên thị trường như thế nào bằng cách xem xét chu 

kỳ sản xuất sản phẩm, thời gian chiếm dụng vốn của doanh nghiệp, 

phân khúc thị trường sau ñó xem các thông tin về mức ñộ ổn ñịnh 

của doanh nghiệp xem thử các nguồn trả nợ của doanh nghiệp có ổn 

ñịnh không bằng cách xem xét cơ cấu vốn, nguồn vốn, tình hình tài 

chính, hiệu quả kinh doanh, dòng tiền. 
Bảng 2.5: Phân loại tài sản ñảm bảo tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 

                  ĐVT: Triệu ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Chỉ tiêu 

Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) 

Bất ñộng sản 1.390.891 74,08 1.789.655 72,54 

Quyền ñòi nợ 123.558 6,58 230.458 9,34 

Sổ tiết kiệm 127.242 6,78 89.898 3,64 

Động sản khác 235.876 12,56 356.987 14,48 

Tổng 1.877.567 100,00 2.466.998 100,00 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2007-2009 

chi nhánh Techcombank ĐN) 
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Qua bảng nhận thấy hình thức ñảm bảo tài sản của chi nhánh chủ yếu là 

bất ñộng sản chiếm ñến hơn 70% tổng giá trị TSĐB của chi nhánh. Hiện 

nay tỷ lệ cho vay trên bất ñộng sản 70% giá trị ñịnh giá, hàng tồn kho 50% 

giá trị ñịnh giá, vay trên sổ tiết kiệm mở tại Techcombank là 95% 

2.2.7. Tài trợ rủi ro tín dụng tại chi nhánh Techcombank ĐN 
Bảng 2.6: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại 

Techcombank ĐN 

                                                                             ĐVT: Triệu ñồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 
Tăng (giảm) 

2009/2008 

Nguồn sử dụng năm trước 2.343 2.545 3.567 1.022 

DPRR ñã sử dụng năm nay 1.897 1.902 2.129 227 

DPRR phải trích năm nay 1.582 1.675 1.763 88 

Số thực trích 2.028 2.318 3.201 883 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2007-2009 

chi nhánh Techcombank ĐN) 

Qua bảng 2.6 ta thấy số DPRR phải trích hàng năm ñều tăng như 

năm 2009 tăng so với năm 2008 là 88 triệu ñồng. Bên cạnh ñó cũng 

cần lưu ý ñế nguồn sử dụng năm trước cũng liên tục tăng so với năm 

2008 thì năm 2009 nguồn này tăng 1.022 triệu ñồng. Điều này cho 

thấy chi nhánh ñã tăng tỷ lệ thu hồi các khoản nợ xấu và mức tăng nợ 

xấu của chi nhánh giảm. 

2.3. Đánh giá chung về tình hình hạn chế rủi ro tín dụng tại chi 

nhánh Techcombank ĐN 

2.3.1. Kết quả ñạt ñược 

Trong những năm qua chi nhánh ñã cố gắng hoàn thiện công tác 

thẩm ñịnh tín dụng của ngân hàng mình, tuân thủ ñầy ñủ các quy 
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trình cấp tín dụng của Techcombank Việt Nam. Từng bước mở rộng 

hoạt ñộng tín dụng trên ñịa bàn. Công tác thu hồi nợ ñược thực hiện 

một cách triệt ñể bằng các giải pháp khác nhau, trong ñó có bộ phận 

xử lý nợ Miền Trung và công ty quản lý và khai thác tài sản ñã hỗ trợ 

rất lớn. Điều này ñã minh chứng cho tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh trong 

những năm qua vẫn nằm trong mức an toàn. Trong quá trình cho vay, 

chi nhánh ñã rất chú trọng các giải pháp ñể hạn chế RRTD, từng 

bước nâng cao năng lực quản trị RRTD tại chi nhánh. 

2.3.2. Hạn chế  

Các giải pháp hạn chế RRTD vẫn chưa ña dạng, trong ñó quá phụ 

thuộc vào TSĐB, quy trình còn nhiều khe hở ñể CBTD có thể lợi 

dụng thực hiện các hoạt ñộng sai phạm. 

Đối với hoạt ñộng nhận dạng RRTD : Hiện nay chi nhánh vẫn 

chủ yếu tập trung dựa vào các khoản nợ ñã bị rủi ro ñể từ ñó ñưa ra 

cảnh báo cho những khoản vay khác. Đối với hoạt ñộng ño lường 

RRTD: Hầu như chỉ có công cụ duy nhất là chấm ñiểm và xếp hạng 

tín dụng, trong khi công cụ này lại có nhiều nhược ñiểm và cần ñược 

hoàn thiện. Hoạt ñộng kiểm soát RRTD: Hoạt ñộng cho vay của chi 

nhánh quá phụ thuộc vào TSĐB, cho nên việc ñịnh giá và giám sát 

TSĐB rất quan trọng. Hơn nữa, TSĐB của chi nhánh phần lớn chủ 

yếu là bất ñộng sản. Dữ liệu tín dụng của chi nhánh vẫn chưa có một 

hệ thống cụ thể nhằm phục vụ cho công tác quản trị RRTD. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 
TẠI CHI NHÁNH NHTMCP K Ỹ THƯƠNG ĐÀ NẴNG 

3.1. Định hướng phát triển của chi nhánh ngân hàng 

Techcombank ĐN 

3.1.1. Định hướng phát triển chung của Techcombank 

Chiến lược phát triển kinh doanh mới và khởi ñầu bằng Chương 

trình chuyển ñổi toàn diện toàn diện ñược thực hiện năm 2009-2010 

nhằm ñạt mục tiêu ñưa Techcombank trở thành ngân hàng tốt nhất và 

doanh nghiệp hàng ñầu năm 2014. Để hướng ñến mục tiêu ñầy tham 

vọng này, Techcombank ñặt ra cho mình ba sứ mệnh: 

▪ Trở thành ñối tác chiến lược ñược lựa chọn và ñáng tin cậy nhất 

của khách hàng 

▪ Tạo dựng cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất 

▪ Mang lại cho cổ ñông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài. 

3.1.2. Định hướng của chi nhánh Techcombank ĐN 

Thực hiện nghiêm túc quy trình quản trị RRTD  mà 

Techcombank ñã ñưa ra, tuân thủ ñúng chính sách quản trị rủi ro của 

chi nhánh, ñặc biệt chú trọng tới hoạt ñộng ño lường RRTD. Ngoài 

ra tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình ñộ CBTD nhằm ñáp ứng những 

thay ñổi cũng như những yêu cầu trong giai ñoạn mới của ngân hàng. 

Tăng cường kiểm tra và kiểm soát nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành 

cơ chế chính sách của ngành và của Techcombank Việt Nam. 

3.2. Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 

Techcombank ĐN 

3.2.1. Nhóm giải pháp dự báo rủi ro tín dụng 

3.2.1.1. Thiết lập các bảng kê về các dấu hiệu rủi ro 

Dựa trên các dấu hiệu rủi ro ñã xảy ra trong quá khứ mà ngân 

hàng tiến hành lập bảng kê dấu hiệu rủi ro. Mục ñích của việc thiết 
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lập bảng kê về dấu hiệu rủi ro ñó là nhắc nhở các nhà quản trị ngân 

hàng các tổn thất có thể có, thu thập thông tin diễn tả cách và mức ñộ 

mà ngân hàng gặp phải các tổn thất tiềm năng ñó.  

3.2.1.2. Tham khảo các chuyên gia 

Một giải pháp nữa cho việc dự báo RRTD ñó là tham khảo ý kiến 

các chuyên gia trong và ngoài ngân hàng. Việc thu thập các ý kiến từ 

chuyên gia, các nhà quản lý của các bộ phận khác trong ngân hàng 

có thể giúp cho ngân hàng nhìn thấy ñược các dấu hiệu RRTD mà bộ 

phận quản trị rủi ro không thấy ñược.  

3.2.1.3. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các khoản vay có vấn ñề 

Định kỳ hàng tháng, mỗi CBTD phải báo cáo về tình trạng của 

khách hàng vay, tình trạng TSĐB, tình hình phát vay, thu nợ trong 

kỳ của từng khách hàng do mình phụ trách cho Trưởng phòng tín 

dụng, ban quản lý rủi ro. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu rủi ro cho khoản 

vay, các cấp thẩm quyền phải trao ñổi với CBTD phụ trách và trực 

tiếp gặp khách hàng ñể xác minh thêm. 

3.2.1.4. Nâng cao khả năng xác ñịnh xác suất vỡ nợ 

a. Ý nghĩa của việc tính xác suất vỡ nợ 

- Giúp cho ngân hàng tính toán ñược mức tổn thất ước tính dựa 

vào mô hình ñánh giá nội bộ.  

- Hoàn thiện việc trích lập DPRR cho các ngân hàng.  

- Nâng cao chất lượng giám sát và tái xếp hạng sau khi cho vay. 

b. Cách xác ñịnh xác suất vỡ nợ của khách hàng 

b.1. Sử dụng mô hình Merton 

b.2. Sử dụng hệ thống xếp hạng của ngân hàng 

c. Xác ñịnh xác suất vỡ nợ trong ñiều kiện bị giới hạn về dữ liệu vỡ nợ 

3.2.2. Nhóm giải pháp ño lường rủi ro tín dụng 

3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống chấm ñiểm tín dụng 

a. Mở rộng hệ thống chấm ñiểm tín dụng 
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b. Hoàn thiện hệ thống chấm ñiểm tín dụng 

▪ Phạm vi thời gian 

Khi xây dựng hệ thống chấm ñiểm tín dụng, ngân hàng thường 

dựa vào dữ liệu quá khứ của từng khách hàng và tạo thành một mẫu 

dữ liệu chung ñể rồi sau ñó thiết kế mô hình. Cho nên việc chấm 

ñiểm cho các khách hàng hiện tại cũng sẽ ñược chấm dựa trên những 

dữ liệu quá khứ này. Sau khi thu thập thông tin khách hàng, ngân 

hàng sẽ cấp tín dụng và theo dõi ghi lại các kết quả của khách hàng 

trong thời hạn hợp ñồng từ ñó nhằm thiết kế nên mô hình chấm ñiểm 

cho các khách hàng khác. 

▪ Quyết ñịnh từ chối trong chấm ñiểm 

Mục ñích của hoạt ñộng chấm ñiểm là nhằm sàng lọc khách hàng, 

giúp CBTD ñưa ra quyết ñịnh cho vay hay không? Nhưng hiện nay 

mô hình chấm ñiểm tín dụng lại ñược xây dựng dựa trên những dữ 

liệu ñầu vào về những khách hàng ñạt ñiều kiện ñể cấp tín dụng. Như 

vậy khi một khách hàng mới vào nếu ñủ có các ñiểm số tốt hơn so 

với các khách hàng ñược lấy làm mô hình sẽ ñược chấp nhận và 

ngược lại sẽ từ chối.  

▪ Hoàn thiện việc phân hạng rủi ro  

Chấm ñiểm tín dụng nhằm giúp cho CBTD có phân loại khách 

hàng theo những mức rủi ro khác nhau và tìm ra ñược các nhân tố có 

thể dẫn ñến rủi ro cho khách hàng. Việc chấm ñiểm ñưa ra hai kết 

quả là: Xấu hay Tốt. Vấn ñề là như thế nào là xấu và như thế nào là 

tốt? Chẳng hạn như xấu là việc khách hàng chậm trả lãi, sử dụng số 

tiền vượt quá mức thấu chi cho phép,… và tốt là khách hàng trả nợ 

ñầy ñủ, không quá thời hạn. Tuy nhiên trong thực tế ñể phân biệt khi 

ñưa ra kết quả xấu và tốt là không rõ ràng. 

3.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 
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Để có thể xếp hạng nội bộ cho ngân hàng thì trong quá trình ñánh 

giá của mình ngân hàng có thể: 

* Dựa vào hoạt ñộng phân tích thống kê: Ngân hàng có thể dựa 

vào các công cụ tính toán về thống kê trên cơ sở thống kê các dữ liệu 

về vỡ nợ khách hàng, ñiều này góp phần quan trọng trong việc quyết 

ñịnh kết quả xếp hạng. 

* Ý ki ến chuyên gia: Trong những hệ thống xếp hạng thì ñể xây 

dựng trước hết ñó là phải có các yếu tố ñịnh tính, tuy nhiên trọng số 

cho các yếu tố này là rất khó, chẳng hạn như với yếu tố như danh 

tiếng của khách hàng thì trọng số có quan trọng không và nếu quan 

trọng thì là bao nhiêu? Trong những trường hợp như thế này ý kiến 

của các chuyên gia rất quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống xếp 

hạng nội bộ.  

3.2.3. Nhóm giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng 

3.2.3.1. Quản lý danh mục cho vay 

Ngân hàng nên giám sát RRTD dựa trên danh mục cho vay nhằm 

hướng ñến quản trị rủi ro tập trung. RRTD tập trung có thể sẽ nảy 

sinh khi việc cấp tín dụng theo các khách hàng ñược giải thích là có 

một tỷ lệ ñáng kể trong tổng danh mục cho vay của ngân hàng: 

- Một khách hàng vay ñơn lẻ hoặc một nhóm khách hàng vay vốn 

có liên kết với nhau. 

- Một ngành cụ thể hoặc một lĩnh vực kinh tế. 

- Hoặc một quốc gia riêng lẻ hoặc nhiều quốc gia mà có quan hệ 

bên trong về kinh tế. 

3.2.3.2. Phát triển công cụ giám sát khoản vay – Hệ thống thông tin 

ñiều hành EIS (Executive Information System) 

Hệ thống thông tin ñiều hành EIS là một hệ thống máy tính cho 

chức năng hỗ trợ nhu cầu thông tin và ra quyết ñịnh của ban lãnh ñạo 
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ñiều hành cấp cao thông qua việc cho phép truy cập dễ dàng ñến các 

nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài cần thiết ñể phục vụ cho yêu cầu 

phải ñáp ứng ñược những mục tiêu chiến lược của tổ chức. Điểm 

nhấn của EIS chính là hiển thị dưới hình thức ñồ họa và giao diện 

thân thiện với người sử dụng, cho phép thực hiện các chức năng báo 

cáo và kéo-thả (drill-down) rất mạnh.  

3.2.3.3. Kiếm tra ñộ ổn ñịnh (Stress Testing) 

Chắc chắn có sự khác nhau rõ rệt về mức ñộ RRTD của ngân 

hàng trong ñiều kiện nền kinh tế bình thường và nền kinh tế gặp khó 

khăn như khủng hoảng tài chính. Dưới các ñiều kiện kinh tế xấu thì 

giá trị tài sản và chất lượng tín dụng có thể bị sụt giảm. Công cụ 

Stress Testing là công cụ dùng ñể ñánh giá những tác ñộng những tác 

ñộng tiêu cực của thị trường ñối với danh mục cho vay của ngân 

hàng.  

3.2.4. Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng  

3.2.4.1. Quản lý hiệu quả việc xử lý các khoản nợ xấu 

3.2.4.2.  Ứng dụng mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng trong mối 

quan hệ giữa tài sản ñảm bảo và phí bù rủi ro 

Giả sử một ngân hàng yêu cầu mức thu nhập dự tính từ khoản cho 

vay có thời hạn một năm ít nhất phải bằng mức thu nhập dự tính của 

trái phiếu kho bạc có thời hạn một năm. Gọi p là xác suất hoàn trả 

ñầy ñủ cả gốc và lãi ñối với khách hàng, như vậy (1-p) là xác suất vỡ 

nợ. Gọi mức thu nhập dự tính thời hạn 1 năm từ việc cho vay khách 

hàng là (1+k) và của trái phiếu kho bạc là (1+i). Ngân hàng sẽ có kết 

quả như nhau khi cho khách hàng nay vay hoặc ñầu tư vào trái phiếu 

kho bạc 

p(1+k)=(1+i) 
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Trong thực tế khi một doanh nghiệp vỡ nợ thì ngân hàng vẫn có 

thể thu hồi nợ bằng TSĐB, nếu gọi β là tỷ lệ thu hồi ñược gốc và lãi 

trong trường hợp vỡ nợ thì lúc ñó 

β(1+k) (1-p) + p(1+k) = 1+ i 

Biểu thức β(1+k) (1-p) là khoản thu dự tính khi con nợ vỡ nợ. 

Như vậy nếu khoản tín dụng có bảo ñảm bằng tài sản (β>0) thì phí 

bù rủi ro sẽ giảm trong mọi trường hợp ứng với mức xác suất rủi ro 

là (1-p). Ta có thể thấy rất rõ giữa bảo ñảm tín dụng và phí bù rủi ro 

có sự thay thế lẫn nhau.  

3.2.4.3.  Giải pháp nâng cao chất lượng trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng 

a. Thay ñổi cách trích lập dự phòng rủi ro 

Như ñã trình bày trong chương 1 về phương pháp dự phòng tổn 

thất tín dụng tại ngân hàng ở Tây Ban Nha. Chúng ta tiến hành trích 

lập dự phòng rủi ro dựa trên việc tính các khoản tổn thất dự tính, kết 

hợp mô hình ñánh giá nội bộ nhằm tìm ra các khoản tổn thất dự tính. 

Việc trích lập phải ñược tiến hành ngay khi khoản cho vay ñược cấp, 

phương pháp này ñược gọi là phương pháp dự phòng thống kê.  

b. Những hiệu quả mong ñợi từ phương pháp dự phòng thống kê  

Việc thiết lập dự phòng thống kê không dùng ñể thay thế hệ thống 

cũ nhưng nó bổ sung cho việc trích lập dự phòng cụ thể. Do ñó nó 

ñược kỳ vọng sẽ tạo ra sự cân bằng trong từng thời kỳ của việc trích 

lập DPRR như ở Tây Ban Nha. Sự biến ñộng lợi nhuận theo giá trị sổ 

sách sẽ giảm khi sử dụng phương pháp này. 

c. Các vấn ñề ngân hàng cần phải giải quyết khi sử dụng phương 

pháp dự phòng thống kê 

3.2.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ  

3.2.5.1. Xây dựng văn hóa tín dụng trong kinh doanh ngân hàng 
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a. Xây dựng văn hóa tín dụng 

b. Trường hợp quản trị thông qua văn hóa tín dụng của ngân hàng 

Goldman Sachs 

3.2.5.2.  Điều khoản hợp ñồng tín dụng 

3.2.5.3. Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng 

a. Vai trò của hợp nhất các dữ liệu tài chính 

Việc thiết lập các dữ liệu tài chính sẽ giúp cho việc chấm ñiểm tín 

dụng ñược diễn ra chính xác hơn. Một cuộc khảo sát ñược diễn ra ở 

Mỹ ñã chỉ ra khi một ngân hàng sử dụng việc chấm ñiểm tín dụng thì 

việc ñầu tiên họ phải có một cơ sở dữ liệu ñầy ñủ về các khoản vay 

trong lịch sử.  

b. Điều kiện tiên quyết khi thiết lập dữ liệu tín dụng 

Trước hết phải thiết lập một cơ sở hạ tầng về thông tin tài chính. 

Cơ sở hạ tầng này bao gồm: 

- Khung pháp lý và giám sát việc trao ñổi thông tin 

- Có ít nhất là một cơ quan thông tin tín dụng cá nhân và một cơ 

quan thông tin tín dụng công. 

- Đối với các cơ quan công thì các dữ liệu cần có là tài sản, các số 

liệu ñăng ký về xe, ñất,… các dữ liệu về năng lực pháp lý của cá 

nhân, tổ chức, ñặc biệt là các dữ liệu thanh toán… 

- Dữ liệu về báo cáo tài chính 

- Các yếu tố không chính thức của “văn hóa tín dụng” 

c. Thành lập các cơ quan thông tín dụng Nhà nước và tư nhân 

d. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng tại Vi ệt Nam 

3.3. Một số kiến nghị 

3.3.1. Một số kiến nghị ñối với NHTMCP Techcombank 

3.3.2. Một số kiến nghị ñối với Ngân hàng Nhà nước  
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KẾT LUẬN 
 

Về mặt lý thuyết thì ñề tài nêu ra ñược những vấn ñề nổi bật sau: 

 - Đề tài ñã cung cấp những khái niệm cơ bản nhất về RRTD, 

từ ñó có thể giúp người ñọc hiểu ñược bản chất của RRTD. Bên cạnh 

ñó ñề tài còn cung cấp ñược những nguyên nhân thường dẫn ñến 

RRTD, các giải pháp ñể hạn chế RRTD 

. - Đề tài ñã giới thiệu kỹ về các giải pháp hạn chế RRTD dựa 

trên những giải pháp cũ của chi nhánh Techcombank và phát triển và 

hoàn thiện các giải pháp này. 

 - Cung cấp cho người ñọc về cách tính xác suất vỡ nợ của món 

vay, văn hóa tín dụng, cách sử dụng TSĐB,… 

Về mặt thực tế thì ñề tài chỉ ra ñược một số vấn ñề sau: 

 - Đã cung cấp ñược bức tranh toàn cảnh về tình trạng RRTD 

tại chi nhánh NHTMCP Kỹ Thương chi nhánh ĐN nhằm ñưa chỉ ra 

những ưu ñiểm và nhược ñiểm trong hoạt ñộng quản trị RRTD của 

chi nhánh. 

 - Thông qua hoạt ñộng quản trị RRTD của chi nhánh ñề tài ñã 

chỉ ra ñược thực trạng chung về quản trị RRTD của các NHTM Việt 

Nam hiện. 

 - Đồng thời cũng phản ánh ñược hoạt ñộng thông tin tín dụng 

tại Ngân hàng hiện nay còn rất yếu, việc ứng dụng các giải pháp hạn 

chế RRTD còn sơ sài, chưa ứng dụng ñược các giải pháp mới. 

 - Và cuối cùng là ñưa ra các giải pháp ñể ngân hàng có thể cải 

thiện ñược hoạt ñộng quản trị RRTD của mình. Và mong muốn sẽ 

giúp ích ñược nhiều Ngân hàng khác trong hoạt ñộng quản trị RRTD 

Tuy nhiên, nhìn chung ñề tài vẫn còn có một số nhược ñiểm và 

hạn chế sau: 
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 - Các phương pháp mà ñề tài ñưa ra trong ñó ñặc biệt là tính 

xác suất vỡ nợ, cách trích lập dự phòng theo phương pháp dự phòng 

thống kê hiện nay hầu hết các NHTM ở nước ta vẫn chưa sử dụng, vì 

thế không thể chứng minh ñược tính hiệu quả của các phương pháp 

ñó. 

 - Đặc biệt là các số liệu về dư nợ xấu, rất khó ñể có thể tiếp 

cận ñược với con số thật của Ngân hàng, do ñó những nhìn nhận và 

ñánh giá sẽ kém chính xác hơn. 

 - Thêm vào ñó, người viết chưa có kinh nghiệm trong cách 

diễn ñạt cũng như phân tích vì thế chắc chắn ñề tài không thể tránh 

khỏi những sai sót. 

Tóm lại, thông qua thực trạng RRTD của chi nhánh 

Techcombank ĐN ñể nói lên ñược những vấn ñề cần khắc phục ñối 

với Ngân hàng trong quản trị RRTD. Từ ñó ñưa những kiến nghị và 

giải pháp ñối với Techcombank và NHNN với mong muốn các Ngân 

hàng cần phải ñầu tư hơn nữa, quan tâm hơn nữa tới hoạt ñộng quản 

trị RRTD. 

  

 


