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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sản xuất phát triển mạnh sẽ thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát 

triển ở mỗi quốc gia trên thế giới. Song để cho quá trình sản xuất 

được mở rộng và ngày càng hoàn thiện phải nói đến vai trò to lớn 

của tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng tạo ra nguồn vốn hỗ trợ 

cho quá trình sản xuất được thực hiện bình thường liên tục và phát 

triển nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đầu 

tư phát triển kinh tế, mở rộng phạm vi quy mô sản xuất. Đây là hoạt 

động đem lại thu nhập chủ yếu của ngân hàng đồng thời cũng mang 

đến nhiều rủi ro trong đó rủi ro tín dụng là loại rủi ro lớn và gây ra 

hậu quả nghiêm trọng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng và nền 

kinh tế. Đối với hoạt động tín dụng, tài sản bảo đảm (TSBĐ) được 

xem như “phao cứu sinh” nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, bảo 

đảm ngân hàng có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi khi 

khách hàng không trả được nợ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hoạt 

động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại nói 

chung còn tồn tại nhiều bất cập. Đây đang là vấn đề nổi cộm trong 

hoạt động của các Ngân hàng thương mại, cần phải có những giải 

pháp mang tính toàn diện và phù hợp với tình hình hoạt động của 

từng chi nhánh   

Chính vì thế, nghiên cứu về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Ngũ Hành Sơn có ý nghĩa cả về mặt học thuật và thực tiễn. Về 

mặt học thuật, xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu, chưa có một 

nghiên cứu chính thống về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Ngũ Hành Sơn từ 2015 đến nay. Các nghiên cứu tại Ngân 
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hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngũ Hành Sơn chỉ tập trung vào 

cho vay tiêu dùng, giải pháp marketing, rủi ro tín dụng. Trong khi 

đó, hoạt động bảo đảm tiền vay ở các ngân hàng khác là chủ đề 

nghiên cứu rất được quan tâm. Về mặt thực tiễn, loại tài sản bảo đảm 

phổ biến nhất ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Ngũ Hành Sơn là Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

chiếm hơn 70% tổng dư nợ cho vay bảo đảm bằng tài sản. Thực tế, 

trong giai đoạn từ 2015 đến nay, giá đất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng biến động mạnh, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản cụ thể là định giá tài sản bảo đảm, với tỷ lệ 

cho vay tối đa tăng từ 70% đến 75%. Hơn nữa, định hướng phát triển 

của chi nhánh trong thời gian tới chủ yếu tập trung cho vay bán lẻ, 

đây là một trong những hoạt động đem lại nguồn thu nhập lớn cũng 

như rủi ro cho ngân hàng.  Do đó, hoạt động bảo đảm tiền vay gặp 

nhiều khó khăn như định giá tài sản bảo đảm, xử lý tài sản bảo 

đảm…Do vậy, nghiên cứu sẽ góp phần lấp khoảng trống nghiên cứu 

và đề xuất các khuyến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng và tạo 

cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi các khoản nợ từ khách hàng trong 

thời gian tới. 

Xuất phát từ những lý do trên, đồng thời bản thân là người trực 

tiếp thực hiện hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, tác giả đã lựa 

chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Ngũ Hành Sơn ”. Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất 

các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng 
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tài sản và góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh 

trong tương lai. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Phân tích hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt 

động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.  

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Hoạt động thu thập, đánh giá thông tin và thẩm định tài sản bảo 

đảm, quản lý tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn. 

Đối tượng nghiên cứu nói trên liên quan đến: 

+ Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng bán lẻ tại Chi nhánh. 

+ Phòng hỗ trợ tín dụng. 

+ Phòng giao dịch Tây Hồ, phòng giao dịch Ông Ích Khiêm. 

+ Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. 

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động bảo 

đảm tiền vay: Tòa án, Thi hành án, Cơ quan đăng ký tài sản tại các 

cấp Thành phố, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phân tích hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành 

Sơn trong giai đoạn từ 2015-2017. 

+ Phạm vi về nội dung: Đề tài chỉ tập trung phân tích, đánh giá 
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đến hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn trong giai đoạn 

2015- 2017. Từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác 

này tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn nói riêng. 

+ Phạm vi về không gian: Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. 

+ Phạm vi về thời gian: dữ liệu phân tích thực trạng tập trung 

trong  giai đoạn 2015-2017. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, phân tích và tổng hợp 

các nguồn thông tin để chuẩn bị nội dung cơ sở lý thuyết về hoạt 

động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại các Ngân hàng thương mại. 

- Phần khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản tại  Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn: 

Nguồn dữ liệu được thu thập chủ yếu bằng cách: 

+ Phỏng vấn: Tác giả sẽ thực hiện phỏng vấn chuyên sâu các  đối 

tượng, bao gồm cán bộ tín dụng Phòng Khách hàng doanh nghiệp, 

Phòng Khách hàng bán lẻ, Phòng giao dịch, Phòng hỗ trợ tín dụng, 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động bảo đảm 

tiền vay và khách hàng vay vốn nhằm đánh giá thực trạng hoạt động 

bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.  

+ Thu thập thông tin, số liệu và các tài liệu liên quan từ Phòng 

tổng hợp qua các năm 2015-2017. 

+ Trên cơ sở nguồn dữ liệu thứ cấp, tác giả sử dụng phương pháp 

so sánh, thống kê mô tả, phân tích số liệu qua các năm 2015-2017 để 



5 

thấy rõ được thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 

Ngũ Hành Sơn.  

- Phần giải pháp: Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, suy 

luận logic, tổng kết để kiểm chứng thực tiễn, thể hiện tính nhất quán 

giữa kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn và các giải pháp đề xuất. 

5. Bố cục (dự kiến) của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản tại Ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Ngũ Hành Sơn. 

Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền 

vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Các bài báo trên các tạp chí khoa học 

Các luận văn thạc sĩ đƣợc công bố tại trƣờng Đại học Kinh tế 

có liên quan đến đề tài nghiên cứu: 

Các luận văn thạc sĩ đƣợc thực hiện tại Ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

Trong thời gian qua có một số nghiên cứu về hoạt động bảo đảm 

tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành 

phố Đà Nẵng, tuy nhiên các nghiên cứu vẫn còn những khoảng trống 

nhất định. 

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Ngũ Hành Sơn, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các 

mảng cho vay, quản lý rủi ro tín dụng, giải pháp marketing... Chưa 
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có nghiên cứu về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản được thực 

hiện tại chi nhánh. Bên cạnh đó, định hướng của chi nhánh là phát 

triển cho vay bán lẻ nên tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản. Từ 

2015 đến nay, giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa bàn 

lân cận tăng mạnh làm cho giá trị tài sản bảo đảm cũng thay đổi. Do 

đó, cần một nghiên cứu chính thức để lấp khoảng trống này, góp 

phần hỗ trợ các nhân viên tín dụng và chi nhánh nhận diện được thực 

trạng hoạt động bảo đảm tiền vay, từ đó đưa ra các khuyến nghị 

nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh và hệ thống ngân 

hàng trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của Ngân hàng 

thƣơng mại 

a. Khái niệm hoạt động cho vay 

b. Phân loại cho vay 

c. Đặc điểm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

1.1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân 

hàng thƣơng mại 

a. Khái niệm rủi ro tín dụng 

b. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 

c. Tác động của rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của 

Ngân hàng thương mại 

1.2. BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm về bảo đảm tiền vay 

Bảo đảm tiền vay là việc xác lập các cơ sở kinh tế và pháp lý 

nhằm bảo vệ ngân hàng trong trường hợp người đi vay không thực 

hiện trả nợ theo quy định của hợp đồng tín dụng bằng các hình thức 

thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của người đi vay, bảo 

lãnh của bên thứ ba hoặc tín chấp bởi các tổ chức kinh tế- xã hội. 

1.2.2. Mục đích của bảo đảm tiền vay 

1.2.3. Các hình thức bảo đảm tiền vay 

a. Bảo đảm tiền vay không bằng tài sản 

b. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
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1.2.4. Các điều kiện đối với tài sản bảo đảm 

a. Tính pháp lý của tài sản bảo đảm 

b.  Tính thanh khoản của tài sản bảo đảm 

c. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ 

hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm 

1.3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG 

TÀI SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.3.1. Thu thập, xử lý thông tin về tài sản bảo đảm 

1.3.2. Thẩm định tài sản bảo đảm và định giá tài sản bảo đảm 

a. Căn cứ để thẩm định 

- Hồ sơ tài sản bảo đảm do khách hàng cung cấp. 

- Nguồn thông tin từ bên ngoài như thông tin từ trung tâm thông 

tin tín dụng CIC, cơ quan nhà nước, cơ quan đăng ký giao dịch bảo 

đảm, báo chí, đối thủ cạnh tranh… 

- Nguồn thông tin từ bên trong ngân hàng như lịch sử giao dịch 

của khách hàng, tài sản bảo đảm đã được thẩm định trước đây hay 

chưa,  khảo sát thực tế từ ngân hàng.  

b. Nội dung để thẩm định 

- Tính pháp lý của tài sản bảo đảm 

- Thẩm định hiện trạng tài sản bảo đảm:  

- Thẩm định khả năng thanh khoản của tài sản:  

- Xác định giá trị tài sản bảo đảm và xác định mức cho vay trên 

tài sản bảo đảm: 
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1.3.3. Ký kết hợp đồng bảo đảm 

1.3.4. Nhận TSBĐ hoặc hồ sơ TSBĐ 

1.3.5. Quản lý TSBĐ, hồ sơ TSBĐ 

1.3.6. Xử lý TSBĐ 

1.4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO 

ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 

1.4.1. Tiêu chí đánh giá chung  

- Tỷ lệ dƣ nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản 

TSBĐ 
= tài sản *100% 

 cho vay 

- Tỷ lệ dƣ nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản theo hình thức 

bảo đảm bằng tài sản 

 

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

- Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 của các khoản nợ cho vay 

có bảo đảm bằng tài sản / tổng dự nợ cho vay có bảo đảm bằng 

tài sản:  

 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể cho vay có bảo đảm bằng tài 

sản trên tổng dƣ nợ cho vay bảo đảm bằng tài sản: 
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1.4.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực tài trợ rủi ro tín dụng từ 

tài sản bảo đảm 

- Tỷ lệ thu hồi nợ sau khi xử lý tài sản: 

 

 

- Tỷ lệ xóa nợ ròng: 

 

1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO 

ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 

1.5.1. Nhân tố  bên ngoài 

a. Nhân tố về khách hàng 

+ Năng lực của khách hàng 

+ Tƣ cách của khách hàng 

b. Nhân tố về môi trường pháp lý 

c. Thị trường của các tài sản bảo đảm 

d. Sự cạnh tranh của các ngân hàng 

1.5.2. Nhân tố bên trong 

a. Cán bộ tín dụng: 

b. Bản thân ngân hàng 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Qua chương 1, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động 

cho vay và hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng 

thương mại. Luận văn đã trình bày nội dung về hoạt động bảo đảm 

tiền vay bằng tài sản như khái niệm, vai trò, tiêu chí đánh giá và các 

nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này. Dựa trên cơ sở lý thuyết của 

hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản, tác giả sẽ phân tích thực 

trạng hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn gồm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 5 phòng ban và 2 

phòng giao dịch. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ 

a. Huy động vốn 

b. Cấp tín dụng 

c. Kinh doanh ngoại hối 

d. Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 

e. Các dịch vụ khác 

2.1.4. Khái quát kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP 

Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn từ 2015-2017 

a. Hoạt động huy động vốn 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng 

Khách 

hàng 

doanh 

nghiệp 

 

Phòng 

Giao 

dịch 

Ông 

Ích 

Khiêm 

Phòng 

Giao 

dịch 

Tây 

Hồ 

Phòng 

Bán lẻ 

 

Phòng 

tổ chức 

hành 

chính 

Phòng 

kế toán 

 

Phòng 

Hỗ trợ 

tín 

dụng 

và tổng 

hợp 
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Bảng 2.1. Kết quả nguốn vốn huy động giai đoạn 2015-2017 

STT Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 So sánh 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

2016/2015 

(%) 

2017/2016 

(%) 

I Phân theo thành phần kinh tế      775,865    100.00%      807,809    100.00%      939,044    100.00% 4.12% 16.25% 

1 Tiền gửi dân cư      520,021    67.02%        574,767    71.15%        649,034    69.12% 10.53% 12.92% 

2 Tiền gửi của các TCKT      235,519    30.36%      214,467    26.55%      258,990    27.58% -8.94% 20.76% 

3 Tiền gửi khác          20,325    2.62%          18,575    2.30%          31,020    3.30% -8.61% 67.00% 

II Phân theo loại tiền tệ      775,865    100.00%      807,809    100.00%      939,044    100.00% 4.12% 16.25% 

1 VNĐ      625,354    80.60%      702,515    86.97%      711,249    75.74% 12.34% 1.24% 

2 Ngoại tệ      150,511    19.40%      105,294    13.03%      227,795    24.26% -30.04% 116.34% 

III Phân theo kỳ hạn      775,865    100.00%      807,809    100.00%      939,044    100.00% 4.12% 16.25% 

1 Tiền gửi không kỳ hạn      306,805    39.54%      303,150    37.53%      320,157    34.09% -1.19% 5.61% 

2 Tiền gửi có kỳ hạn      469,060    60.46%      504,659    62.47%      618,887    65.91% 7.59% 22.63% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn) 
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b. Hoạt động tín dụng 

Bảng 2.2. Dư nợ cho vay giai đoạn 2015-2017 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

2016/ 2017/ 

2015 2016 

(%) (%) 

I Theo kỳ hạn cho vay 1.517.742 100% 1.598.761 100% 1.766.555 100% 5% 10% 

1 Ngắn hạn 752.551 50% 771.943 48% 850.354 48% 2% 10% 

2 Trung hạn 68.381 4% 81.150 5% 95.543 5% 18% 18% 

3 Dài hạn 696.811 46% 745.668 47% 820.658 46% 7% 10% 

II Theo đối tƣợng KH 1.517.742 100% 1.598.761 100% 1.766.555 100% 5% 10% 

1 Khách hàng Doanh nghiệp 1.085.617 72% 1.125.256 70% 1.221.900 69% 4% 9% 

2 Khách hàng cá nhân 432.125 28% 473.505 30% 544.655 31% 10% 15% 

III Theo loại đồng tiền 1.517.742 100% 1.598.761 100% 1.766.555 100% 5% 10% 

1 VND 1.366.825 90% 1.435.016 90% 1.608.682 91% 5% 12% 

2 Ngoại tệ (USD. EUR) quy VND 150.917 10% 163.745 10% 157.873 9% 9% -4% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn) 
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c. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 So sánh 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

2016/2015 

(%) 

2017/2016 

(%) 

1. Tổng thu nhập 309,673    100%     310,746    100.00%     337,453    100.00% 0.35% 8.59% 

Từ hoạt động cho vay     295,640    95.47%     294,650    94.82%     315,540    93.51% -0.33% 7.09% 

Từ hoạt động thu phí dịch vụ       12,487    4.03%   13,640    4.39% 17,531    5.20% 9.23% 28.53% 

Thu khác         1,546    0.50%     2,456    0.79% 4,382    1.30% 58.86% 78.42% 

2. Tổng chi     269,750          275,461          295,682      2.12% 7.34% 

Trong đó: Trả lãi huy động vốn     152,560    57%     175,350    63.66%     191,652    64.82% 14.94% 9.30% 

3. Lợi nhuận (1)- (2)       39,923         35,285      41,771      -11.62% 18.38% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn) 
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG 

TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 

2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh 

Ngũ Hành Sơn 

2.2.2. Chính sách bảo đảm tiền vay bằng tài sản của Ngân 

hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

a. Hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

b. Điều kiện đối với tài sản bảo đảm tiền vay 

c. Xác định tỷ lệ cho vay tối đa dựa trên giá trị tài sản bảo đảm 

tiền vay 

2.2.3. Thực trạng thực hiện các nội dung của hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản tại Chi nhánh trong thời gian qua 

a. Thu thập và xử lý thông tin về tài sản bảo đảm 

b. Thẩm định tài sản bảo đảm và định giá tài sản bảo đảm 

Bước 1: Thẩm định tính pháp lý của tài sản 

Bước 2: Xác định giá trị tài sản bảo đảm 

c. Phê duyệt TSBĐ 

d. Ký kết hợp đồng bảo đảm 

e. Nhận TSBĐ hoặc hồ sơ TSBĐ 

f. Quản lý TSBĐ 

g. Xử lý TSBĐ 

h. Kiểm soát nội bộ hoạt động bảo đảm tiền vay 

2.2.4. Kết quả hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 

Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn 

a) Tỷ lệ dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản 
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Bảng 2.4. Tỷ trọng dư nợ theo hình thức bảo đảm 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1. Tổng dƣ nợ 1,517,742 100% 1,598,761 100% 1,766,555 100% 

Bảo đảm bằng tài sản 1,297,050 85.46% 1.420.568 88.85% 1,589,439 89.97% 

Bảo đảm không bằng tài sản 220,692 14.54% 178,193 11.15% 177,116 10.03% 

2. Dƣ nợ xấu 14,196 100% 11,793 100% 14,453 100% 

Bảo đảm bằng tài sản 13,250 93.34% 11,235 95.27% 13,930 96.38% 

Bảo đảm không bằng tài sản 946 6.66% 558 4.73% 523 3.62% 

3. Tỷ lệ nợ xấu 1.45% 
 

1.10% 
 

1.17% 
 

Bảo đảm bằng tài sản 1.02% 
 

0.79% 
 

0.88% 
 

Bảo đảm không bằng tài sản 0.43% 
 

0.31% 
 

0.30% 
 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn) 

b) Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản theo hình 

thức bảo đảm bằng tài sản 

Bảng 2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản theo hình 

thức bảo đảm bằng tài sản 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 

  
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Thế chấp tài 

sản 
 898,652    69.28% 996,594    70.15% 1,126,845    70.90% 

Cầm cố 103,568    7.98% 98,531    6.94%    112,085    7.05% 

Bảo lãnh bằng 

tài sản của bên 

thứ ba 

235,642    18.17% 256,980    18.09%    312,531    19.66% 

Tài sản hình 

thành trong 

tương lai 

59,188    4.56% 68,463    4.82%      37,978    2.39% 

Tổng dƣ nợ 

cho vay có bảo 

đảm bằng tài 

sản 

1,297,050    100% 1,420,568    100% 1,589,439    100% 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn) 
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c) Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản theo loại tài 

sản bảo đảm 

Bảng 2.6. Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản theo loại 

tài sản bảo đảm 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất 
926,975 71.47% 1,026,045 72.23% 1,164,365 73.26% 

Động sản 185,162 14.28% 201,549 14.19% 225,360 14.18% 

Giấy tờ có giá 113,564 8.76% 139,654 9.83% 125,327 7.88% 

Tài sản khác 71,349 5.50% 53,320 3.75% 74,387 4.68% 

Tổng dƣ nợ cho vay có 

bảo đảm bằng tài sản 1,297,050 100% 1,420,568 100% 1,589,439 100% 

((Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn) 

d) Kết quả hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

Bảng 2.7. Kết quả hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 

- Dƣ nợ cho vay có bảo đảm 

bằng tài sản, trong đó: 
 1,295,390     1,422,494     1,589,439    

+ Nhóm 1 1,185,630    1,325,698     1,473,152    

+ Nhóm 2    96,510    85,561        102,357    

+ Nhóm 3         2,990            4,282            4,966    

+ Nhóm 4         5,640            4,230            3,640    

+ Nhóm 5         4,620            2,723            5,324    

- Tỷ lệ dƣ nợ từ nhóm 2 đến 

nhóm 5 có bảo đảm bằng tài sản  
8.5% 6.8% 7.3% 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 1.45% 1.12% 1.24% 

- Tỷ lệ thu hồi nợ sau xử lý tài 

sản 
80% 82% 89% 

- Tỷ lệ xóa nợ ròng 20% 18% 11% 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn) 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 

BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI  NGÂN HÀNG 

TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ 

HÀNH SƠN 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

Hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản đã góp phần giúp khách 

hàng tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng và chi nhánh đạt được 

mục tiêu kinh doanh vừa đảm bảo an toàn cho chi nhánh. Chi nhánh 

thực hiện theo đúng quy định của ngân hàng và nhà nước về bảo đảm 

tiền vay bằng tài sản. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã  

ban hành văn bản quy định về  hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản một cách kịp thời, cập nhật được sự biến động giá TSBĐ trên thị 

trường như Quyết định số 3180/2017/QĐ-TGĐ-NHCT37/1 ngày 

19/10/2017 về Quy trình xử lý tài sản bảo đảm trong hệ thống Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam; Quyết định số 3128/2017/QĐ-

TGĐ-NHCT35 ngày 15 tháng 11 năm 2017 về Quy trình nhận bảo 

đảm cấp tín dụng....  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

a. Hạn chế 

Thông tin chủ yếu phụ thuộc vào khách hàng cung cấp và nguồn 

thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng không được đào tạo sâu về thẩm 

định giá tài sản cùng với áp lực doanh số và số lượng hợp đồng khá 

nhiều nên công tác thẩm định vẫn xảy ra sai sót. Quy mô vốn vay 

nhỏ nên chủ yếu được thẩm định bởi nhân viên tín dụng của chi 

nhánh. 

Công tác quản lý tài sản bảo đảm như đánh giá lại TSBĐ, theo 

dõi TSBĐ còn chưa được chú trọng. Việc xử lý tài sản bảo đảm gặp 



20 

 

nhiều khó khăn do khách hàng không có thái độ hợp tác với chi 

nhánh.  

b. Nguyên nhân của hạn chế 

 Nguyên nhân từ bên trong ngân hàng.  

 Nguyên nhân từ bên ngoài ngân hàng. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 Luận văn đã trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát 

triển, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Luận văn tập 

trung vào thực trạng công tác bào đảm tiền vay bằng tài sản tại Chi 

nhánh. Qua việc phân tích thực trạng và số liệu cụ thể luận văn đã rút 

ra những kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân của hạn 

chế trong hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 

Trên cơ sở nhận định những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

trong hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản, luận văn sẽ đưa ra các 

khuyến nghị nhằm thiện công tác này Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. 
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CHƢƠNG 3 

KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO 

ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 

3.1.1. Định hƣớng chung của Ngân hàng TMCP Công thƣơng 

Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện hoạt động bảo đảm bằng tiền 

vay bằng tài sản tại  Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - 

Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

Tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản, 

chấp hành nghiêm túc các quy định về  hoạt động bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản của  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Tiếp tục 

đa dạng hóa danh mục tài sản bảo đảm, linh hoạt trong việc nắm giữ, 

bảo quản tài sản với tiêu chí phục vụ khách hàng tốt nhất.  

Chú trọng công tác quản lý tài sản bảo đảm, ít nhất 3 tháng 1 lần 

đánh giá kiểm tra lại, do giá trị tài sản bảo đảm thường xuyên biến 

động theo sự thay đổi của thị trường. 

Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo cán bộ tín dụng, tổ chức các khóa 

học chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật nghiệp 

vụ trong công tác thẩm định tài sản bảo đảm. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để đánh giá, thẩm 

định tài sản bảo đảm cũng như khách hàng có tài sản bảo đảm, đồng 

thời nắm bắt cập nhật những thông tin, những văn bản mới nhất về 

bảo đảm tiền vay để thực hiện đúng quy định. 

Đối với các trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, ưu 

tiên hết sức trong việc thương lượng với khách hàng với nhiều hình thức 

đa dạng, hạn chế việc giải quyết thông qua con đường tố tụng. 
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Tiến hành phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro hợp lý theo 

đúng quy định của Nhà nước và của Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam.   

3.2. KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ 

HÀNH SƠN 

3.2.1. Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt 

Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

a. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 

b. Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro trong hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản 

c. Đa dạng hóa các loại tài sản bảo đảm  

c. Thành lập bộ phận phụ trách tài sản bảo đảm 

d. Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm 

đ. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 

e. Không ngừng đổi mới công nghệ ngân hàng 

ê. Tăng cường công tác phòng ngừa nợ quá hạn 

g. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng 

 3.2.2. Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 

a. Cập nhật và ban hành chính sách liên quan đến hoạt động 

bảo đảm tiền vay bằng tài sản kịp thời 

b. Quán triệt  quan điểm bảo đảm tiền vay chỉ là một biện pháp 

phòng ngừa rủi ro 

c. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 

d. Tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro trong hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản 

e. Không ngừng đổi mới công nghệ ngân hàng 
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3.2.3. Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 

Ngân hàng nhà nước nên phối hợp với các cơ quan ban ngành 

ban hành các văn bản về bảo đảm tiền vay bằng tài sản, tạo hành lang 

pháp lý cho hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản. Các văn bản 

cần được ban hành kịp thời, thống nhất giữa các cơ quan ban ngành, 

nắm bắt và loại bỏ các văn bản và quy định không còn phù hợp, gây 

rào cản cho hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản.  

Đồng thời, cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo môi trường kinh 

doanh lành mạnh, hành lang pháp lý để các doanh nghiệp đảm bảo 

hoạt động ổn định, lâu dài, an toàn. 

Do đó, cần thiết lập hệ thống thông tin cập nhật nhanh chóng, kịp 

thời về công nghệ; biến động thị trường, giá cả; dự báo về tài 

chính… giúp DN có hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.  Ngân hàng 

nhà nước phối hợp với các cơ quan khác để cung cấp hệ thống thông 

tin bất động sản thống nhất, đầy đủ.  

Bên cạnh đó là việc xây dựng, đẩy mạnh các chương trình xúc 

tiến thương mại - đầu tư cho DN và quảng bá thương hiệu cho các 

DN với chi phí hợp lý. Điều này góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu 

thụ các sản phẩm của DN để hỗ trợ các DNNVV phát triển và nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trong chương 3, Luận văn trình bày định hướng hoàn thiện hoạt 

động bảo đảm bằng tiền vay bằng tài sản tại  Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.  Qua phân tích thực 

trạng hoạt động bảo đảm bằng tiền vay bằng tài sản tại  Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, luận văn 

khuyến khị hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản.  
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KẾT LUẬN 

Tín dụng ngân hàng tạo ra nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình sản 

xuất được thực hiện bình thường liên tục và phát triển nhằm góp 

phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng. đầu tư phát triển kinh 

tế, mở rộng phạm vi quy mô sản xuất. Đây là hoạt động đem lại 

nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng đồng thời cũng mang đến 

nhiều rủi ro trong đó rủi ro tín dụng là loại rủi ro lớn và gây ra hậu 

quả nghiêm trọng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng và nền 

kinh tế. Đối với hoạt động tín dụng. tài sản bảo đảm (TSBĐ) được 

xem như “phao cứu sinh” nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, bảo 

đảm ngân hàng có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi khi 

khách hàng không trả được nợ. Đề tài „„Hoàn thiện hoạt động bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn’’ đã phân tích thực 

trạng hoạt động bảo đảm tiền vay tại Chi nhánh để từ đó đưa ra 

khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản tại Chi nhánh trong thời gian đến. 

 



 

 

 


