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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong hoạt động của các ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều loại rủi 

ro khác nhau gây ra những tổn thất nhất định đối với hoạt động của 

ngân hàng hoặc cả hệ thống ngân hàng và cao hơn nữa nó có thể ảnh 

hưởng đến nền kinh tế của cả một quốc gia, toàn cầu. Một trong 

những loại rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các 

ngân hàng là RRTD, đây cũng chính là loại rủi ro chính ảnh hưởng 

lớn nhất đến hoạt động của các ngân hàng. 

 Chương trình tín dụng HSSVCHCKK là một trong những 

chương trình tín dụng có dư nợ lớn và mức độ RRTD cao. Việc kiểm 

soát RRTD đối với chương trình tín dụng cho vay HSSVCHCKK là 

cần thiết nhằm góp phần ổn định chất lượng hoạt động tín dụng của 

toàn chi nhánh.  

 Xuất phát từ thực tế trên và bản thân là người trực tiếp tham 

mưu cho Ban giám đốc Chi nhánh điều hành hoạt động tín dụng của 

toàn chi nhánh, trong đó có hoạt động kiểm soát RRTD giúp hoạt 

động tín dụng của Chi nhánh ngày càng ổn định và đạt được mục 

tiêu đặt ra, do đó tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Kiểm soát RRTD 

trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh 

thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu thực trạng kiểm soát RRTD 

trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam- Chi nhánh 

thành phố Đà Nẵng, đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động 

này của chi nhánh.  
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Nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: 

Thứ nhất: Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về hoạt động cho 

vay HSSV, kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK của 

NHCS.  

Thứ hai: Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát RRTD trong 

cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành 

phố Đà Nẵng từ đó xác định những thành công đã đạt được và những 

hạn chế cùng nguyên nhân trong hoạt động này của chi nhánh.  

Thứ ba: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát 

RRTD trong cho vay HSSVCHCKK ở trên, tác giả đề xuất khuyến 

nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a)  Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chương trình cho vay 

HSSVCHCKK và các vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát RRTD 

trong cho vay HSSVCHCKK của NHCSXH, thực tiễn hoạt động 

kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK của NHCSXH Việt 

Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng tại bộ phận tín dụng của 

NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng. 

Đối tượng khảo sát của tác giả là Ban giám đốc Chi nhánh, các 

cán bộ chủ chốt của Chi nhánh và tại Bộ phận tín dụng tại Hội sở Chi 

nhánh và các PGD NHCSXH quận, huyện trực thuộc. Nội dung khảo 

sát là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kiểm soát RRTD 

trong cho vay HSSVCHCKK tại Chi nhánh.  
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b) Phạm vi nghiên cứu : 

- Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu kiểm 

soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK, một nội dung quan trọng 

của hoạt động quản trị RRTD trong cho vay HSSVCHCKK 

- Về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hoạt động 

kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK giai đoạn 2015-2017 

- Về không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực trạng 

kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại Hội sở Chi nhánh 

NHCSXH thành phố Đà Nẵng và các phòng giao dịch trực thuộc bao 

gồm: 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu trên, tác giả vận dụng kết hợp các 

phương pháp cụ thể như sau: 

- Phương pháp thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu; Phương 

pháp hệ thống hóa; Phương pháp thống kê;Phương pháp diễn giải; 

Phương pháp chuyên gia 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung cơ bản của đề tài được chia làm 03 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK của Ngân hàng Chính sách 

Chương 2:  Thực trạng kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà 

Nẵng 

Chương 3:  Khuyến nghị nhằm  hoàn thiện hoạt động kiểm 

soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam - 
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Chi nhánh thành phố Đà Nẵng 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Kiểm soát RRTD trong cho 

vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà 

Nẵng” tôi đã tìm hiểu và tham khảo các bài báo khoa học, luận văn 

Thạc sĩ đã được  công bố có nội dung liên quan đến hoạt động cho 

vay HSSV, RRTD và hoạt  động kiểm soát RRTD làm cơ sở nghiên 

cứu và hoàn thành luận văn và đặc biệt là các công trình nghiên cứu 

có liên quan trực tiếp đến NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành 

phố Đà Nẵng 

Khoảng trống nghiên cứu: 

- Về học thuật: Chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên 

cứu về kiểm soát RRTD của NHCSXH, việc nghiên cứu kiểm soát 

RRTD tại NHCSXH của tác giả sẽ góp phần hệ thống hóa cơ sở lý 

luận kiểm soát RRTD đối với loại hình NHCSXH. 

- Về thực tiễn: Từ những khoảng trống của các nghiên cứu 

trước và những hạn chế thực tiễn trong hoạt động kiểm soát RRTD 

trong cho vay HSSVCHCKK sẽ là cơ sở cho tác giả tiếp tục nghiên 

cứu, phân tích và đưa ra một số khuyến nghị tối ưu để thực hiện đề 

tài “ Kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH 

Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng” 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH 

KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.1 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1 RRTD trong cho vay của NHTM  

a) Khái niệm RRTD 

b) Đặc điểm của RRTD 

c)  Phân loại RRTD 

d)  Hậu quả của RRTD 

1.1.2 Kiểm soát RRTD trong cho vay của NHTM 

a) Khái niệm 

b) Nội dung kiểm soát RRTD trong cho vay của NHTM 

+ 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.  

+ Ngăn ngừa rủi ro: Là biện pháp loại bỏ những nguyên nhân 

làm phát sinh rủi ro nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra rủi ro.  

+ Giảm thiểu rủi ro: Là biện pháp nhằm làm giảm mức độ tổn 

thất khi rủi ro xảy ra, tuy biện pháp này được đặt ra trước khi một rủi 

ro xuất hiện nhưng nó phát huy hiệu quả sau khi rủi ro đã xảy ra.  

+ Chuyển giao rủi ro: là biện pháp sắp xếp để một vài đối 

tượng gánh chịu hoàn toàn hay một phần tổn thất xảy ra.  

+ Phân tán rủi ro: là việc ngân hàng đa dạng hóa danh mục 

cho vay.  
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c) Các tiêu chí phản ánh kết quả kiểm soát rủi ro tín dụn 

trong cho vay của NHTM  

-  Cơ cấu dư nợ cho vay theo khả năng và mức độ RRTD:  

- Tỷ lệ nợ xấu  

- Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể 

- Tỷ lệ nợ xóa ròng.  

1.2 CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.2.1 Ngân hàng chính sách 

a) Khái niệm Ngân hàng chính  sách 

b) Đặc điểm của Ngân hàng chính sách 

1.2.2 Cho vay ưu đãi của NHCS 

a) Khái niệm cho vay ưu đãi của NHCS:  

b) Phân loại cho vay 

1.3 CHO VAY VÀ RRTD TRONG CHO VAY HSSVCHCKK 

CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.3.1 Cho vay HSSVCHCKK của NHCS 

a) Quan niệm và đặc điểm của HSSVCHCKK  

b) Khái niệm, mục tiêu và đặc điểm cho vay HSSVCHCKK 

của NHCS 

1.3.2 RRTD trong cho vay HSSVCHCKK của NHCS 

a) Khái niệm RRTD trong cho vay HSSVCHCKK  

RRTD trong cho vay HSSVCHCKK là những tổn thất về mặt 

tài chính khi NHCS cho vay đối với các đối tượng HSSVCHCKK 

nhưng không thu được nợ gốc và lãi đầy đủ và đúng hạn 

b) Nguyên nhân và hậu quả của RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK  
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v  Nguyên nhân của RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK 

- Nhóm nguyên nhân khách quan 

- Nhóm nguyên nhân chủ quan 

v Hậu quả của RRTD trong cho vay HSSVCHCKK  

  RRTD do các nguyên nhân  khách quan gây hậu quả tổn thất 

về mặt tài chính cho NHCS. RRTD xảy ra còn ảnh hưởng lớn đến 

chính sách của Chính phủ; RRTD sẽ làm làm giảm uy tín của ngân 

hàng; RRTD xảy ra do các nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng không 

tốt đến hoạt động của NHCS; Ngoài ra RRTD nếu xảy ra sẽ làm cho 

tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu của NHCS tăng cao làm giảm lòng tin 

của chính quyền địa phương đối với hoạt động của NHCS . 

1.4. KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY HSSVCHCKK 

CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

1.4.1. Khái niệm kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK  

 Kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK của NHCS là 

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

các chương trình hành động nhằm chủ động kiểm soát tần suất và 

mức độ RRTD trong cho vay HSSVCHCKK góp phần làm giảm tổn 

thất hay những ảnh hưởng bất lợi do RRTD gây ra trong cho vay 

HSSVCHCKK trong giới hạn mà NHCS hoạch định. 

1.4.2. Đặc điểm kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK  

Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HSSVCHCKK của 

NHCSXH có tính chất phực tạp và đa dạng.Quy mô cho vay nhỏ, số 
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lượng khách hàng lớn dẫn đến việc kiểm soát rủi ro tín dụng sẽ khó 

khăn và mất nhiều thời gian. Công tác đánh giá mức độ và khả năng 

rủi ro đối với từng khách hàng là rất khó khăn. Không thể áp dụng 

một số nội dung trong hoạt động kiểm soát RRTD 

1.4.3. Nội dung kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK  

+ Ngăn ngừa rủi ro: là việc NHCS loại bỏ những nguyên 

nhân phát sinh rủi ro nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra rủi ro đối với 

hoạt động cho vay HSSVCHCKK.  

+ Giảm thiểu rủi ro: Là việc NHCS sử dụng các biện pháp 

nhằm làm giảm mức độ tổn thất khi rủi ro xảy ra, mặc dù biện pháp 

này được đặt ra trước khi một rủi ro xuất hiện nhưng nó phát huy 

hiệu quả sau khi rủi ro đã xảy ra. Các biện pháp giảm thiểu tổn thất: 

nghiên cứu áp dụng quy trình cho vay chặt chẽ và phù hợp; áp dụng 

các điều khoản chặt chẽ trong hợp đồng tín dụng, trích lập dự phòng 

rủi ro v.v... 

 Một số nội dung kiểm soát RRTD của NHTM không thể áp 

dụng được vào hoạt động kiểm soát RRTD của NHCS đó là: Né 

tránh rủi ro, chuyển giao rủi ro và phân tán rủi ro.  

1.4.4. Các tiêu chí phản ánh kết quả kiểm soát RRTD 

trong cho vay HSSVCHCKK 

a) Cơ cấu dư nợ cho vay theo khả năng và mức độ RRTD 

b) Tỷ lệ nợ xấu  

c) Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể  

d) Tỷ lệ nợ xóa ròng 
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1.4.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát 

RRTD trong cho vay HSSVCHCKK  

a) Nhóm các nhân tố bên trong ngân hàng 

- Chính sách tín dụng nói chung và chính sách cho vay 

HSSVCHCKK  nói riêng; Quy mô cho vay HSSVCHCKK; Năng lực 

quản trị điều hành; Nguồn thông tin tín dụng đối với khách hàng vay 

là HSSVCHCKK; Nhân tố về nguồn nhân lực; Nhân tố hạ tầng, công 

nghệ; Chiến lược quản trị rủi ro, RRTD của NHCS; Sự phối hợp của 

NHCS với các cấp Chính quyền, Tổ chức CTXH, Tổ chức xã hội 

nghề nghiệp liên quan khác 

b) Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 

- Môi trường chính trị và pháp lý;  Môi trường tự nhiên; Môi 

trường công nghệ thông tin; Về phía khách hàng vay vốn; Các chính 

sách khác có liên quan của Nhà nước; Ý thức trách nhiệm của các 

đối tác có liên quan 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ 

KHĂN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 

– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh 

a) Chức năng 

b) Nhiệm vụ 

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh 

a) Bộ máy quản trị NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà 

Nẵng. 

b) Bộ máy điều hành tác nghiệp. 

2.1.4. Kết quả hoạt động của Chi nhánh  

a)  Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đến 31/12/2017 đạt 1.676 

tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với năm 2015.  

b) Về sử dụng vốn: Đến cuối năm 2017, tổng dư nợ đạt 1.673 

tỷ đồng, tăng 360 tỷ so bới năm 2015. 

c) Về nợ quá hạn và nợ khoanh và nợ xấu: Đến 31/12/2017  

tỷ lệ nợ xấu còn 0.38% giảm 0,07% so với năm 2016, giảm 0,19% so 

với năm 2015. 
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2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY HSSVCHCKK  TẠI NHCSXH VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Đặc điểm khách hàng vay vốn chương trình cho 

vay HSSVCHCKK  

a) Số lượng khách hàng vay vốn chương trình tín dụng 

HSSVCHCKK  tại Chi nhánh 

b) Dư nợ cho vay chương trình tín dụng HSSVCHCKK của 

Chi nhánh 

2.2.2. Mục tiêu kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK  

- Trong giai đoạn 2015 – 2017 Chi nhánh NHCSXH đã đặt 

mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát RRTD đảm bảo tỷ 

lệ nợ quá hạn đối với các chương trình TDCS ở mức dưới 0,3%/tổng 

dư nợ và tỷ lệ nợ xấu (bao gồm nợ quá hạn và nợ khoanh) ở mức 

dưới 0,5%/tổng dư nợ.   

- Thực hiện thu nợ đúng theo phân kỳ và tăng cường việc thu 

nợ đến hạn kịp thời, phấn đấu tỷ lệ thu nợ đến hạn trên 60% 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát bằng việc thực hiện 

kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất  

- Kiểm soát chặt chẽ từng khoản vay, đặc biệt là các khoản 

vay trên  3 tháng không hoạt động (không có giao dịch với ngân 

hàng), hạn chế tối đa việc phát sinh nợ quá hạn mới. 

- Thực hiện đối chiếu số dư nợ và tiền gửi trực tiếp đến từng 

khách hàng  

- Trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định 
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- Thực hiện quản lý và xử lý nợ bị rủi ro theo đúng quy định 

- Phối hợp tốt với các Trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề trong việc cấp giấy xác nhận cho HSSV 

và ký cam kết trả nợ sau khi ra trường. 

2.2.3. Hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK 

a) Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 

- Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay: Cán bộ tín dụng phối 

hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể 

nhận ủy thác giám sát quá trình bình xét cho vay tại Tổ TK&VV đảm 

bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng. 

- Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay: Sau 30 ngày 

kể từ ngày giải ngân các tổ chức tổ chức chính trị-xã hội nhận uỷ 

thác tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn vay và định kỳ hằng năm tổ 

chức đối chiếu nợ (nợ gốc và nợ lãi) công khai giữa khế ước vay vốn 

của khách hàng và hồ sơ lưu tại ngân hàng tại thời điểm kiểm tra đối 

chiếu. Bên cạnh đó hàng năm các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác đều lập 

kế hoạch kiểm tra giám sát với những chỉ tiêu cụ thể như kiểm tra 

100% Tổ TK&VV và ít nhất 05 hộ vay tại mỗi Tổ được kiểm tra.  

- Thu nợ và xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn: Trước khi đến hạn 

30 ngày, cán  bộ tín dụng sẽ in thông báo nợ đến hạn và gửi cho Tổ 

trưởng Tổ TK&VV để gửi đến người vay biết và có kế hoạch trả nợ 

cho ngân hàng.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cảnh báo 

sớm RRTD: Ngoài những tiện ích giám sát từ xa do NHCSXH trung 

ương tích hợp trên hệ thống phần mềm Thông tin báo cáo thì Chi 
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nhánh còn chỉ đạo Phòng tin học hỗ trợ các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ trong việc rà soát và phát hiện, cảnh báo sớm các trường 

hợp cho vay sai quy định, cho vay vượt mức, nợ đến hạn, quá hạn, 

món vay lâu ngày không hoạt động.  

b) Giảm thiểu tổn thất 

Chi nhánh thực hiện cho vay theo chỉ định và tuân thủ quy 

trình, quy định trong hoạt động cho vay theo những văn bản hướng 

dẫn của NHCSXH trung ương. Do đó Chi nhánh không tự đưa ra cho 

mình những quy định khác trong hợp đồng tín dụng như thêm các 

điều khoản làm cho hợp đồng tín dụng được chặt chẽ hơn mà chỉ có 

thể triển khai đảm bảo việc triển khai và thực hiện đồng bộ và thống 

nhất, chặt chẽ các quy trình, quy định của Tổng giám đốc NHCSXH. 

Việc trích lập dự phòng rủi ro cũng là một trong những giải 

pháp giúp Chi nhánh giảm thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra, tuy nhiên 

hiện nay Chi nhánh vẫn thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro theo 

tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro chung là 0,75%/tổng dư nợ (không bao 

gồm nợ quá hạn và nợ khoanh). Việc trích lập dự phòng rủi ro này có 

nhiều điểm hạn chế cần khắc phục vì nó không phản ánh được mức 

độ rủi ro tín dụng mà Chi nhánh có thể gặp phải trong thời gian tới.  

2.2.4. Kết quả kiểm soát RRTD trong cho vay 

HSSVCHCKK  

a) Cơ cấu dư nợ cho vay theo khả năng và mức độ RRTD 

Ø Đánh giá kết quả kiểm soát RRTD cho vay 

HSSVCHCKK thông qua chỉ tiêu nợ quá hạn 

+   Phân tích theo từng PGD NHCSXH quận, huyện: Tỷ lệ 

nợ quá hạn đối với chương trình cho vay HSSVCHCKK của Chi 
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nhánh trong 3 năm luôn được duy trì và kiểm soát ở mức 0,46% trở 

xuống. Tỷ lệ nợ quá hạn này đang còn khá cao so với mục tiêu đặt ra 

(tỷ lệ nợ quá hạn <=là 0,3%/tổng dư nợ), điều này cho thấy việc 

kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK của Chi nhánh vẫn 

chưa được thực hiện tốt, nợ quá hạn vẫn còn cao, chi nhánh cần có 

giải pháp thích hợp nhằm hạn chế tối đa nợ quá hạn mới phát sinh và 

xử lý nợ quá hạn đang lưu hành. 

So sánh giữa các PGD với nhau, tỷ lệ NQH giữa các PGD là 

không đồng đều, có những đơn vị có tỷ lệ NQH qua các năm luôn ở 

mức cao như Thanh Khê, Liên Chiểu; tỷ lệ nợ quá hạn của các PGD 

cũng thay đổi lên, xuống theo từng năm. Điều này cho thấy việc 

quản lý và xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn của Chi nhánh chưa có tính 

ổn định và bền vững. 

+ Phân tích theo từng nhóm đối tượng thụ hưởng: Tỷ lệ nợ 

quá hạn lớn chủ yếu tập trung ở các nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ 

khó khăn đột xuất về tài chính và đặc biệt là đối tượng HSSV mồ 

côi. Tỷ lệ nợ quá hạn nhóm đối tượng là HSSV mồ côi tăng từ 12,3% 

năm 2015 lên đến 24,77% trong năm tiếp theo và đang có chiều 

hướng gia tăng trong thời gian tới nếu Chi nhánh không có giải pháp 

kịp thời để thu hồi nợ đối với các đối tượng này. Tỷ lệ nợ quá hạn 

của nhóm đối tượng HSSV thuộc hộ nghèo có tỷ lệ nợ quá hạn thấp 

hơn nhưng về quy mô thì số tiền nợ quá hạn lại cao nhất so với các 

đối tượng khác, mặc dù nợ quá hạn có chiều hướng giảm nhưng dư 

nợ quá hạn vẫn còn đang ở mức khá cao, chính vì số nợ quá hạn của 

nhóm đối tượng này đã làm cho tỷ lệ nợ quá hạn chung của cả 

chương trình cao hơn so với mục tiêu đề ra 
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Ø Tỷ trọng từng nhóm nợ quá hạn: Nợ quá hạn của Chi 

nhánh trong giai đoạn 2015-2017 có chiều hướng giảm theo từng 

năm và năm sau giảm nhiều hơn năm trước, điều này cho thấy Chi 

nhánh đã có những biện pháp để kiểm soát RRTD mạng lại những 

kết quả nhất định. Tuy nhiên xét về mặt cơ cấu các nhóm nợ ta thấy 

tỷ trọng giữa các nhóm nợ có thời gian quá hạn dài (nhóm 3 và nhóm 

4) chiếm tỷ trọng lớn trên 70%/tổng nợ quá hạn (Tỷ trọng nhóm 3 và 

nhóm 4: năm 2015: 81,01%; năm 2016: 77,57%; năm 2017 là 

72,69%). Mặc dù nợ quá hạn có xu hướng giảm nhưng tỷ trọng nhóm 

nợ có thời gian quá hạn dài chiếm tỷ trọng lớn, điều này tiềm ẩn rất 

nhiều rủi ro cho hoạt động tín dụng của Chi nhánh. Nguyên nhân 

chính của việc tăng nợ quá hạn có thời gian dài là do phần lớn người 

vay bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú không rõ địa chỉ cư trú mới nên 

việc tìm kiếm, thu hồi và xử lý gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh đó 

số lượng nợ quá hạn do HSSVCHCKK mồ côi vay vốn quá hạn 

nhưng cũng không có thông tin địa chỉ nơi ở và nơi làm việc nên số 

dư nợ quá hạn của các đối tượng này ngày càng tăng và thời gian quá 

hạn ngày càng nhiều lên, nguy cơ mất vốn là rất lớn. 

Ø Tỷ lệ nợ xấu : Dư nợ xấu cho vay HSSVCHCKK năm sau 

giảm hơn năm trước nhưng xét về tỷ lệ nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu trong 

3 năm thì tỷ lệ này là không biến động (0,49%); điều này cho thấy dư 

nợ khoanh chiếm tỷ trọng không cao trong toàn bộ nợ xấu của Chi 

nhánh. Như vậy để làm tốt việc quản lý và xử lý nợ xấu, kiểm soát 

RRTD Chi nhánh cần tập trung vào việc xử lý nợ đến hạn, hạn chế 

tối đa nợ quá hạn mới và tích cực tìm biện pháp thu hồi nợ quá hạn 

đang lưu hành, nhất là những khoản nợ quá hạn lâu ngày chưa xử lý 
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được.  

Ø Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể: Do đó Ngân hàng 

không thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cụ thể mà chỉ thực hiện 

trích lập dự phòng rủi ro chung với tỷ lệ là 0,75% tính trên tổng dư 

nợ cho vay (không bao gồm nợ quá hạn và nợ khoanh). Do đó đối 

với hoạt động của NHCSXH thì chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phòng 

chung không phản ảnh được kết quả kiểm soát RRTD của Ngân 

hàng. Bên cạnh đó, việc trích lập dự phòng RRTD đối với nguồn vốn 

của trung ương thì do NHCSXH thực hiện và quản lý nguồn dự 

phòng trên toàn quốc, do đó Chi nhánh cũng không thực hiện việc 

trích lập dự phòng này.  

Ø Tỷ lệ nợ xóa ròng 

Trong 03 năm 2015 – 2017 thì chỉ riêng năm 2015 là không có 

phát sinh dư nợ xóa ròng, còn 02 năm 2016 và 2017 đều có dư nợ 

xóa phát sinh, đặc biệt trong năm 2016 dư nợ xóa chương trình cho 

vay HSSVCHCKK lên đến 421 triệu đồng, chiếm 0,16%/tổng dư nợ 

và năm 2017 là 289 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,12%/tổng dư nợ. Mặc 

dù dư nợ xóa năm 2017 có giảm so với năm 2016, tuy nhiên tổn thất 

thực sự vẫn xảy ra. Điều này cho thấy công tác kiểm soát RRTD của 

Chi nhánh mặc dù tương đối chặt chẽ nhưng vẫn không tránh khỏi 

những tổn thất.  
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO 

TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HSSVCHCKK TẠI CHI 

NHÁNH  

2.3.1. Những thành công  

Thứ nhất: Chi nhánh đã cơ bản kiểm soát được RRTD trong 
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cho vay HSSVCHCKK thể hiện ở việc Chi nhánh đã duy trì được tỷ 

lệ nợ xấu trong cho vay HSSVCHCKK ở mức cho phép (tỷ lệ nợ xấu 

<=0,49%/0,5% kế hoạch) 

Thứ hai: Chi nhánh đã thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng trên mọi mặt mà trước hết là củng cố, nâng 

cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV.  

Thứ ba: Chi nhánh đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp 

ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.  

Thứ tư: Hoạt động kiểm tra, giám sát luôn được  thực hiện 

thường xuyên với nhiều cuộc kiểm tra giám sát của các ngành, các 

cấp mang lại những hiệu quả tích cực. 

Thứ năm: Việc chấp hành các văn bản quy định của ngành và 

của Tổng giám đốc NHCSXH đã được các cán bộ Chi  nhánh 

nghiêm túc thực hiện.  

Thứ năm: Hệ thống chương trình phần mềm đã có nhiều các 

tiện ích hỗ trợ cho công tác cảnh báo sớm RRTD, cung cấp tương đối 

đầy đủ các tiêu chí và số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và 

kiểm tra, giám sát. 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

a) Những hạn chế 

- Những hạn chế từ phía Chi nhánh 

+ Công tác xử lý nợ xấu, nợ quá hạn của ngân hàng chưa thực 

sự hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Chi nhánh 

chưa mang lại hiệu quả nhiều trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng, 

Việc thu hồi nợ theo phân kỳ của Chi nhánh chưa tốt. 
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+ Công tác quản lý khách hàng vay vốn của Chi nhánh còn 

hạn chế dẫn đến số lượng người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú không trả 

nợ ngân hàng làm cho nợ quá hạn tăng cao và lâu ngày không xử lý 

được. 

- Những hạn chế trong công tác phối hợp giữa Chi nhánh 

và Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị nhận ủy thác 

và các tổ chức khác. 

 +  Các Tổ xử lý nợ khó đòi do UBND các phường xã lập hoạt 

động không hiệu quả. Nhận thức của một số Hội đoàn thể nhận ủy 

thác cấp xã vẫn chưa đầy đủ, coi việc triển khai các chương trình 

TDCS, cho vay, thu nợ, xử lý nợ …là việc của ngân hàng. Không có 

mối liên hệ nhiều trong công tác thông tin liên quan đến hoạt động 

học tập, vay vốn, trả nợ, trả lãi của HSSV giữa ngân hàng và nhà 

trường. 

- Những hạn chế liên quan đến hoạt động của Tổ 

TK&VV :  

+ Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động chưa đồng đều, hầu hết 

các nhiệm vụ của Tổ là do một mình Tổ trưởng thực hiện. Việc bình 

xét cho vay nhiều lúc, nhiều nơi vẫn chưa được thực hiện theo đúng 

quy định,  

Những hạn chế do cơ chế chính sách và quy định của Nhà 

nước 

+ Nợ quá hạn trong cho vay HSSV mồ côi ngày càng tăng và 

chưa có chiều hướng giảm trong thời gian đến. Việc trích lập dự 

phòng rủi ro theo tỷ lệ chung, việc phân loại nợ theo quy định riêng 

của NHCSXH 
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b) Nguyên nhân của những hạn chế 

Nguyên nhân của những hạn chế từ phía Chi nhánh 

Chi nhánh chưa thực sự quyết liệt trong việc xử lý, các biện 

pháp mà Chi nhánh áp dụng chủ yếu mang tính động viên, thuyết 

phục và trông chờ vào ý thức trả nợ của người vay, Việc cho vay 

không bảo đảm bằng tài sản dẫn đến khi rủi ro xảy ra hoặc khách 

hàng cố tình chây ỳ không chịu trả nợ thì việc xử lý là rất khó khăn 

vì công tác xử lý thu hồi nợ vay chủ yếu bằng hình thức tuyên 

truyền, vận động là chính. Số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, 

kiểm soát nội bộ của Chi nhánh quá ít. Việc thu hồi nợ theo phân kỳ 

không hiệu quả. Thành phố thực hiện chính sách di dời giải tỏa dẫn 

đến số lượng người vay đi khỏi nơi cư trú nhiều. 

Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác phối hợp 

giữa Chi nhánh và Chính quyền địa phương, các tổ chức chính 

trị nhận ủy thác và các tổ chức khác. 

Không phân định rõ quyền lợi và trách nhiệm của từng thành 

viên trong Tổ xử lý nợ và khi không có đề nghị của NHCSXH thì Tổ 

xử lý nợ cũng không chủ động để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ 

xấu. Một số hội đoàn thể nhận ủy thác không nhận thức hết được ý 

nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động ủy thác. Mối liên hệ giữa nhà 

trường và ngân hàng hiện nay chủ yếu là việc cấp giấy xác nhận cho 

sinh viên vay vốn; việc HSSV ký cam kết trước khi ra trường không 

mang nhiều ý nghĩa và hầu như không có tác dụng trong việc trả nợ 

cho ngân hàng sau này.  

Nguyên nhân của những hạn chế liên quan đến hoạt động 

của Tổ TK&VV :  
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Ban quản lý Tổ lập ra, nhưng chủ yếu các công việc do một 

mình tổ trưởng đảm nhiệm. Việc sinh hoạt tổ, bình xét cho vay tại 

một số nơi chưa được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định 

Nguyên nhân của những hạn chế do cơ chế chính sách và 

quy định của Nhà nước 

HSSV mồ côi được vay vốn tại NHCSXH nơi nhà trường 

đóng trụ sở và sau khi ra trường thì HSSV trở về địa phương hoặc đi 

nơi khác thì NHCSXH cũng như nhà trường đều không thể nắm 

được thông tin của những HSSV này. Do đó công tác đôn đốc thu 

hồi nợ hoặc xử lý nợ quá hạn trở lên hết sức khó khăn. 

Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo tỷ lệ trích 

lập chung mà không thực hiện theo tỷ lệ trích lập rủi ro cụ thể là do 

những quy định riêng của Chính phủ đối với NHCSXH. 
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CHƯƠNG 3 

KHUYẾN NGHỊ NHẰM  HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM 

SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỌC SINH 

SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI NHCSXH 

VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ  

3.1.1. Dự báo nhu cầu vay của HSSVCHCKK và khả năng 

RRTD của Chi nhánh 

a) Dự báo nhu cầu vay của HSSVCHCKK trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

b) Dự báo khả năng RRTD đối với chương trình cho vay 

HSSVCHCKK của Chi nhánh 

3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay HSSVCHCKK  

a) Định hướng hoạt động của NHCSXH đến năm 2020 

b) Mục tiêu của chương trình tín dụng HSSVCHCKK của 

NHCSXH đến năm 2020 

c) Định hướng hoạt động cho vay HSSVCHCKK của 

NHCSXH Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng 

3.1.3. Định hướng hoàn thiện hoạt động kiểm soát 

RRTD trong cho vay HSSVCHCKK của Chi nhánh. 

3.2. KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

HSSVCHCKK TẠI NHCSXH VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Đối với NHCSXH Việt Nam- Chi nhánh TP Đà 

Nẵng 
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a) Nâng cao trình độ quản lý, điều hành và tác nghiệp cho 

đội ngũ cán bộ Chi nhánh. 

b) Tăng cường công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn và 

nợ tồn đọng 

c) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 

d) Gắn trách nhiệm nâng cao chất lượng tín dụng với 

trách nhiệm của cán bộ tín dụng được phân công theo dõi địa bàn  

e) Phát huy hơn nữa vai trò quản lý của các cấp Chính 

quyền địa phương và tăng cường đôn đốc, giám sát quản lý của Tổ 

chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác các cấp và Tổ TK&VV  

f) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị 

phối hợp 

g)  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, động viên, 

khuyến khích người vay trả nợ. 

h) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

theo dõi đôn đốc thu hồi nợ đối với chương trình tín dụng HSSV  

i) Quản lý chặt chẽ và tích cực thu hồi nợ đối với HSSV 

vay vốn trực tiếp 

3.2.2. Đối với NHCSXH Việt Nam 

a) Thay đổi quy định phân loại nợ trong toàn hệ thống 

b) Áp dụng việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro cụ thể 

c) Có cơ chế quản lý và xử lý đối với nợ vay của HSSV mồ 

côi 

d) Đề xuất Chính phủ sửa đổi một số nội dung trong quyết 

định 157/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tế 
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e) Phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn thể TW trong việc 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng ủy thác của các Hội, 

Đoàn thể cấp dưới 

f) Tăng biên chế cho Chi nhánh để bố trí cán bộ làm công 

tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

3.2.3. Đối với Đảng ủy, chính quyền các cấp Thành phố 

Đà Nẵng 

a) Đối với Thành ủy Đà Nẵng 

b) Đối với UBND thành phố 
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KẾT LUẬN 

Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro ở mức cao và chương 

trình tín dụng HSSVCHCKK cũng là một trong những chương trình 

tín dụng có tỷ lệ NQH lớn và mức dư nợ cao, do đó những RRTD 

của chương trình cho vay HSSVCHCKK có hoàn cảnh khó khăn sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Chi nhánh. Kiểm soát 

RRTD đối với chương trình tín dụng HSSVCHCKK là một trong 

những giải pháp hiệu quả nhất đối với Chi nhánh ở cả hiện tại và thời 

gian sắp đến nhằm nâng cao chất lượng tín dụng toàn Chi nhánh. 

Dựa trên những cơ sở lý luận về RRTD và kiểm soát RRTD , 

Luận  văn đi sâu nghiên cứu thực trạng kiểm soát RRTD tại Chi 

nhánh từ đó đánh giá những mặt làm được và những hạn chế cần 

khăc phục cũng như tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến những hạn 

chế trên. 

Từ những hạn chế cần khắc phục và môi trường hoạt động 

của Chi nhánh, tác giả đã mạnh dạn đưa ra những khuyến nghị cụ thể 

để nâng cao chất lượng kiểm soát RRTD tín dụng đối với chương 

trình tín dụng HSSVCHCKK  trên cơ sở những quan điểm định 

hướng và mục tiêu trong giai đoạn phát triển sắp tới. Một số giải 

pháp nằm ngoài tầm quyết định của Chi nhánh, tác giả đã đề xuất và 

kiến nghị NHCSXH Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền các cấp của 

thành phố để cùng phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng 

và Chính phủ đã giao. 

 

 

 




