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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam phát triển khá mạnh 

trong những năm gần đây. Tăng trưởng tín dụng luôn đi kèm với gia 

tăng rủi ro. Với các đặc trưng của cho vay tiêu dùng nên rủi ro trong 

cho vay tiêu dùng luôn cao hơn các loại hình cho vay khác. Vì vậy, 

kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng là vấn đề cấp bách 

hiện nay. 

Nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – địa phương luôn nằm 

trong top những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả 

nước, đây là một lợi thế rất lớn để ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà 

Nội CN Đà Nẵng (SHB) tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng. Dư nợ 

cho vay tiêu dùng tăng cao khiến cho công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay tiêu dùng càng trở nên thiết yếu. Thời gian qua, 

tại Chi nhánh cũng đã triển khai hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng 

nhưng hiệu quả của công tác này vẫn chưa được như mong đợi. 

Chính vì vậy, tác giả chọn vấn đề “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà 

Nẵng” là đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 

2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận cơ bản liên quan đến 

kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng của các NHTM 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà 

Nội CN Đà Nẵng. 
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- Đề xuất các khuyến nghị tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

CN Đà Nẵng trong thời gian tới. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ 

TÀI 

 - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu công 

tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà Nẵng. 

 - Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

+ Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại SHB CN Đà Nẵng 

+ Về không gian nghiên cứu: Tại SHB CN Đà Nẵng 

+ Về thời gian nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung làm rõ công tác 

kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng của SHB 

CN Đà Nẵng trong giai đoạn 2015 – 2017. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài đã vận dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau: 

+ Phương pháp tổng hợp để hệ thống hóa lý luận cơ bản liên quan 

đến kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng của các NHTM.  

+ Phương pháp điều tra, khảo sát bằng phỏng vấn cán bộ tại các 

phòng ban, phương pháp tổng hợp các văn bản, phương pháp thống 

kê phân tích dữ liệu thứ cấp, phương pháp diễn dịch để có bức tranh 

toàn cảnh về hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. 

5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 

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

khảo, các ký hiệu chữ viết tắt, các bảng biểu, đề tài nghiên cứu gồm 3 

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

tiêu dùng của NHTM 

Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu 

dùng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà Nẵng. 

Chương 3: Một số khuyến nghị tăng cường công tác kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại SHB CN Đà Nẵng. 

6. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn này, tác giả đã 

nghiên cứu một số sách, bài báo cùng các luận văn thạc sĩ nghiên cứu 

các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại một số ngân 

hàng thương mại. 

- Luận văn “Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

tại NHTMCP Á Châu – CN Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Trường 

An.  

- Luận văn “Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Quy Nhơn” của tác 

giả Nguyễn Thị Minh Trang.  

- Luận văn “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, CN Đà Nẵng” của tác giả 

Nguyễn Thị Duy Hiền 

- Bài viết “Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ những 

ứng dụng nguyên tắc Basel về quản lý nợ xấu” của tác giả Nguyễn 

Đào Tố.  

- Bài viết “Bàn về giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tiêu 

dùng” của NCS Nguyễn Quang Hiện. Bài viết đăng trên tạp chí Tài 

chính kỳ 1 số tháng 12/2015.. 

- Bài viết “Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt 

Nam và những vấn đề đặt ra” của PGS.TS Nguyễn Thường Lạng.  
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- Bài viết “Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng từ 

ngân hàng ANZ” của Ths, NCS Nguyễn Như Dương.  

- Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà Nẵng, hoạt 

động cho vay tiêu dùng trong những năm qua phát triển khá mạnh. 

Cùng với sự phát triển của Thành phố, tại Chi nhánh cũng đã tăng 

trưởng dư nợ các khoản vay tiêu dùng mua nhà, mua căn hộ, ô tô, du 

học, thẻ tín dụng…Dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2017 là 505 tỷ, tăng 

gần 60% so với năm 2016 và 174% so với năm 2015. Tăng trưởng dư 

nợ cũng đi kèm với gia tăng rủi ro. Nếu như nợ quá hạn trong cho 

vay tiêu dùng năm 2015 là 2 tỷ chiếm tỷ lệ 1,1% thì năm 2017, nợ 

quá hạn là 17,6 tỷ, chiếm tỷ lệ 3,5%. Chính vì vậy, kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay tiêu dùng được Chi nhánh đặt ra như một yêu 

cầu cấp thiết. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay tiêu dùng được thực hiện tại SHB CN Đà 

Nẵng trong những năm qua. 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây về kiểm soát rủi ro tín 

dụng, đề tài đã hệ thống hóa các lý luận về rủi ro tín dụng và kiểm 

soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng. Đề tài đi theo hướng làm 

rõ các nội dung trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay tiêu dùng tại các NHTM, những biện pháp mà các NHTM có thể 

sử dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng và các 

tiêu chí để đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

tiêu dùng. Trên cơ sở nền tảng lý luận này, đề tài vận dụng vào việc 

xem xét đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

CN Đà Nẵng. Từ việc phân tích đó, rút ra những mặt làm được, 

những hạn chế, tồn tại mà SHB CN Đà Nẵng đang gặp phải trong 

công tác kiểm soát rủi ro tín dụng của mình. Trên cơ sở đó, đề xuất 

các khuyến nghị nhằm giúp SHB CN Đà Nẵng có thể hoàn thiện hơn 

công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng 

của Chi nhánh. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM. 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng 

a. Khái niệm cho vay tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng là một hình thức tín dụng, qua đó ngân hàng 

cho khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình vay một lượng tiền nhất 

định để mua hàng hóa hay dịch vụ sử dụng vào mục đích tiêu dùng. 

b. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng có các đặc điểm đặc thù sau: 

+ Phục vụ cho đối tượng là cá nhân và hộ gia đình với mục 

đích vay là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 

+ Quy mô các món vay thường nhỏ và số lượng các món vay 

lại lớn, nhu cầu vay thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, mức thu 

nhập và trình độ học vấn của khách hàng, rủi ro trong cho vay cao và 

lãi suất cũng cao hơn so với các loại hình cho vay khác. 

1.1.2  Phân loại cho vay tiêu dùng 

- Căn cứ mục đích vay vốn: cho vay cư trú và cho vay phi cư trú 

- Căn cứ vào phương thức hoàn trải: Cho vay trả góp, cho vay phi trả 

góp và cho vay tuần hoàn 

- Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ: cho vay tiêu dùng trực tiếp và 

cho vay tiêu dùng gián tiếp. 

1.1.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng    

+ Đối với ngân hàng 

+ Đối với người tiêu dùng 
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+ Đối với nền kinh tế. 

1.2 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 

1.2.3 Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà các dòng tiền được hẹn trả theo 

hợp đồng (tiền gốc, tiền lãi hoặc cả hai) từ các khoản cấp tín dụng và 

các chứng khoán đầu tư sẽ không được trả đầy đủ. 

1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh: phân thành rủi ro giao dịch 

và rủi ro danh mục. 

1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu 

dùng 

+ Nguyên nhân khách quan từ bên ngoài: 

+ Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 

+ Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 

1.2.6 Tác động của rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

+ Tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

+ Tác động đến nền kinh tế xã hội 

1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

TIÊU DÙNG CỦA NHTM 

1.3.3 Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu 

dùng 

Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng là việc sử 

dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và các chương 

trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, giảm thiểu, chuyển giao rủi 

ro tín dụng có thể xảy ra trong cho vay tiêu dùng. 
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1.3.4 Sự cần thiết phải kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

tiêu dùng 

Việc kiểm soát tốt rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng sẽ 

đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong hoạt động cho vay tiêu 

dùng nói riêng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung. 

1.3.5 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu 

dùng 

a. Sử dụng các biện pháp né tránh/từ bỏ rủi ro 

+ Từ chối cho vay đối với các khách hàng không đủ điều 

kiện vay vốn. 

+ Giới hạn tín dụng theo ngành và theo khách hàng. 

b. Sử dụng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng 

+ Phân định rõ cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng với cơ cấu 

giám sát, quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng. 

+ Tổ chức hợp lý và khoa học quy trình cho vay.  

+ Công tác thông tin phòng ngừa rủi ro 

+ Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng cho vay tiêu dùng 

c. Sử dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng 

+ Thực hiện đúng quy trình về đảm bảo tiền vay.  

+ Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 

+ Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng 

d. Sử dụng các biện pháp trung hòa rủi ro tín dụng 

+ Sử dụng các hợp đồng phái sinh.  

+ Chứng khoán hóa.  

e. Sử dụng các biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng 

+ Mua bảo hiểm: 

+ Bán nợ 
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1.3.6 Các tiêu chí đánh giá kết quả của kiểm soát rủi ro tín 

dụng trong cho vay tiêu dùng 

- Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 – nhóm 5/Tổng dư nợ: 

- Tỷ lệ nợ từ nhóm 3 – nhóm 5/ Tổng dư nợ 

- Tỷ lệ xóa nợ ròng/Tổng dư nợ 

- Biến động trong cơ cấu nhóm nợ 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng/Tổng dư nợ 

KẾT LUẬN CHƢƠNG I 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – 

HÀ NỘI CN ĐÀ NẴNG. 

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ 

NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng 

SHB Đà Nẵng 

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng SHB 

Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2015 - 2017 

a. Hoạt động huy động vốn 

Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn từ năm 2015 đến năm 2017 

ST

T 

 

Chỉ tiêu 
Đv

t 

Số liệu 

2017 

Số liệu 

2016 

Số liệu 

2015 

 
Hoạt động huy động vốn trđ 4.800.812 2.704.588 2.115.572 

a 
Tiền gửi thanh toán và ký 

quỹ(quy đổi) trđ 
627.019 324.705 501.154 

b Tiền gửi có kỳ hạn(quy đổi) trđ 1.675.581 878.409 124.236 

c Tiền gửi tiết kiệm(quy đổi) trđ 2.486.761 1.501.474 1.490.183 

d Chứng chỉ tiền gửi (quy đổi) trđ 11.450 0 0 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015-2017) 

Qua bảng số liệu 2.1, ta có thể thấy số dư huy động của Chi 

nhánh tăng qua các năm 2015 – 2017. Tính đến 31/12/2017, số dư 

huy động của Chi nhánh đạt 4.800.812 triệu đồng, tăng 2.096.225 

triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 77,5%. Có thể nói, năm 

2017 là năm thành công của Chi nhánh trong công tác huy động vốn. 

b. Hoạt động cho vay 
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Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay từ năm 2015 đến năm 2017 

   

STT 
Chỉ tiêu Đvt 

Số liệu 

2017 

Số liệu 

2016 

Số liệu 

2015 

 
Hoạt động tín dụng  trđ 6.752.337 5.815.959 6.162.378 

2.1 Dƣ nợ khách hàng cá nhân trđ 742.850 582.194 509.509 

a Dư nợ ngắn hạn  trđ 147.477 98.211 53.704 

b Dư nợ trung & dài hạn trđ 595.373 483.983 455.805 

2.2 Dƣ nợ khách hàng TCKT trđ 6.009.487 5.233.765 5.652.868 

a Dư nợ ngắn hạn  trđ 816.401 624.681 40.997 

b Dư nợ trung & dài hạn trđ 5.193.086 4.609.083 5.611.871 

         (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015-2017) 

Qua bảng số liệu 2.2, ta thấy phát triển tín dụng có xu hướng 

giảm nhẹ năm 2016 nhưng đã tăng trở lại vào năm 2017. Dư nợ 

khách hàng cá nhân tăng 160.656 triệu đồng, tương ứng tăng 27,6%. 

Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng dư nợ cho vay khách hàng cá 

nhân vẫn tăng trưởng tốt qua các năm. Năm 2017, dư nợ khách hàng 

cá nhân tăng 27,6% so với năm 2016 và tăng 45,8% so với năm 2015. 

c. Kết quả kinh doanh 

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đến năm 2017 

ST

T 
Chỉ tiêu Đvt 

Số liệu 

2017 

Số liệu 

2016 

Số liệu 

2015 

1 
Lợi nhuận trước trích lập dự 

phòng rủi ro trđ 
128.482 179.798 100.871 

2 Trích lập dự phòng rủi ro trđ 6.751 18.087 14.035 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế trđ 121.731 161.711 86.835 

Qua bảng số liệu 2.3, ta thấy lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 

31/12/2017 của Chi nhánh đạt 121.731 triệu đồng, giảm 39.980 triệu 
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đồng, tương ứng giảm 24,7% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận 

Chi nhánh vẫn ở mức cao 121.731 triệu đồng, hoàn thành 100% kế 

hoạch lợi nhuận năm 2017 Hội sở giao. 

Nhìn chung, giai đoạn từ năm 2015 – 2017 Chi nhánh đã đạt 

được những thành quả nhất định trong hoạt động kinh doanh của 

mình.  

2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Bối cảnh kinh doanh của Chi nhánh 

a. Bối cảnh thị trường 

b. Bối cảnh ngân hàng  

2.2.2. Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2015- 2017. 

Bảng 2.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2015 đến năm 2017 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
 Số liệu 

2017  

Số liệu 

2016 

 Số liệu 

2015  

1 Cho vay mua nhà để ở 331.011 204.878 130.972 

2 
Cho vay mua quyền sử dụng đất xây 

nhà để ở 
14.995 9.816 11.355 

3 Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để ở 32.807 21.922 18.889 

4 Cho vay mua ô tô tiêu dùng 73.774 36.271 11.196 

5 
Cho vay mua thiết bị nội thất và đồ gia 

dụng 
16.191 8.523 3.491 
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 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015-2017) 

Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2017 là 505.330 triệu đồng, 

tăng 188.626 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tăng trưởng 

59,6%. Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng hầu hết ở các loại hình nhưng 

tăng chủ yếu là cho vay mua nhà để ở và cho vay mua ô tô. 

2.2.3. Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Sử dụng các biện pháp né tránh/từ bỏ rủi ro  

a1. Từ chối cho vay 

a2. Giới hạn tín dụng theo ngành và theo khách hàng 

• Đánh giá biện pháp né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay 

tiêu dùng của Chi nhánh: 

Nhìn chung, việc từ chối cho vay của Chi nhánh được quy định 

khá rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, việc Chi nhánh xác định độ tuổi của 

khách hàng + thời hạn của khoản vay < 75 tuổi là khá mạo hiểm. Chi 

nhánh chưa yêu cầu cụ thể mức thu nhập giữ lại và việc chấm điểm 

xếp hạng tín dụng nội bộ còn mang tính đối phó ở một số cán bộ. 

6 
Cho vay trang trải chi phí học tập trong 

và ngoài nước 
24.637 20.361 1.000 

7 
Cho vay chi phí hoạt động khám chữa 

bệnh, du lịch 
4.795 8.170 200 

8 Cho vay tiêu dùng khác 2.303 2.871 4.437 

9 Cho vay thẻ tín dụng 2.614 2.298 1.902 

10 Cho vay thấu chi 2.203 1.594 950 

 
Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng 505.330 316.705 184.392 
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b. Sử dụng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro 

b1. Phân định rõ cơ cấu tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng và 

cơ cấu giám sát quản lý rủi ro. 

b2. Tổ chức công tác cho vay nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay tiêu dùng. 

+ Về quy trình cho vay 

+ Về thiết lập thẩm quyền phán quyết tín dụng 

b3. Công tác thông tin phòng ngừa rủi ro 

b4. Công tác đào tạo cán bộ 

• Đánh giá biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong cho 

vay tiêu dùng của Chi nhánh 

- Về cơ cấu tổ chức: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh 

đã có sự phân công rõ ràng, độc lập giữa bộ phận cho vay với bộ 

phận thẩm định và bộ phận hạch toán, lưu trữ hồ sơ tín dụng.  

- Về cơ cấu giám sát và quản lý rủi ro tín dụng: Hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Chi nhánh nói riêng và hoạt động tín dụng tại Chi 

nhánh nói chung luôn chịu sự giám sát từ Hội sở đặc biệt là bộ phận 

Kiểm toán nội bộ được đặt trực tiếp tại Chi nhánh 

- Về tổ chức quy trình cho vay: Quy trình cho vay tiêu dùng tại 

Chi nhánh khá chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế triển khai có một số bất 

cập sau: 

+ CV QHKHCN là người cho khách hàng vay cũng là người trực 

tiếp tra cứu thông tin CIC nên khó đảm bảo tính khách quan.  

+ Công tác thẩm định khách hàng vay vẫn chưa được chú trọng. 

+ Trình tự giải ngân phải qua nhiều công đoạn, gây mất thời gian.  

+ Công tác kiểm tra giám sát sau vay vẫn chưa được chú trọng.  
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- Về công tác thông tin phòng ngừa rủi ro chủ yếu từ tiếp xúc 

trực tiếp với khách hàng và tra cứu CIC, chưa có thông tin về ngành, 

thị trường. 

c. Sử dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng 

c1. Biện pháp tài sản bảo đảm nợ vay 

c2. Biện pháp trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 

c3. Biện pháp áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín 

dụng 

• Đánh giá biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng trong 

cho vay tiêu dùng của Chi nhánh: 

- Trong giai đoạn 2015 – 2017, Chi nhánh luôn trích lập dự 

phòng đầy đủ theo quy định. Việc áp dụng lãi suất cho vay theo mức 

độ rủi ro tín dụng góp phần giúp Chi nhánh bù đắp rủi ro đối với 

những khách hàng có rủi ro cao, đồng thời cũng giúp thu hút những 

khách hàng tốt.  

- Tuy nhiên, công tác định giá TSBĐ chưa đảm bảo tính khách 

quan, độc lập, định giá sai quy định làm tăng giá trị TSBĐ. 

- Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay đối với tài sản đảm bảo 

không được chú trọng.  

- Buông lỏng giám sát TSBĐ sau vay 

d. Sử dụng các biện pháp trung hòa rủi ro tín dụng 

Trong giai đoạn từ 2015 -2017, Chi nhánh chưa ứng dụng những 

tiện ích của các công cụ phái sinh hay chứng khoán hóa để trung hòa 

rủi ro tín dụng.  

e. Sử dụng các biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng. 

e1. Mua bảo hiểm 

e2. Bán nợ 
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• Đánh giá biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay 

tiêu dùng của Chi nhánh 

Chưa kịp thời yêu cầu khách hàng mua bổ sung bảo hiểm khi hết 

hạn gây rủi ro cho ngân hàng  

2.2.4. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại Ngân hàng SHB Đà Nẵng trong các năm 2015 – 

2017. 

a. Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5/Tổng dư nợ vay tiêu dùng 

Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 – nhóm 5/Tổng dư nợ 

ST

T 
Chỉ tiêu 

ĐV

T 

 Số liệu 

2017  

Số liệu 

2016 

 Số liệu 

2015  

1 Tổng dƣ nợ  vay tiêu dùng Trđ 505.330 316.705 184.392 

  Dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 Trđ 17.654 5.106 2.078 

2 Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 % 3,5% 1,6% 1,1% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015 – 2017) 

Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn từ nhóm 2 đến 

nhóm 5 năm 2017 tăng 1,9% so với năm 2016 và năm 2016 tăng 

0,5% so với năm 2015 cho thấy kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay tiêu dùng của Chi nhánh vẫn chưa đạt như mong đợi. 

b. Tỷ lệ nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5/Tổng dư nợ vay tiêu dùng 

Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ từ nhóm 3 – nhóm 5/Tổng dư nợ 

STT Chỉ tiêu 
ĐV

T 

 Số liệu 

2017  

Số liệu 

2016 

 Số liệu 

2015  

1 Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng Trđ 505.330 316.705 184.392 

  Dư nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 Trđ 1.578 998 1.680 

2 Tỷ lệ nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 % 0,31% 0,32% 0,91% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015 – 2017) 
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Dư nợ quá hạn từ nhóm 3 đến nhóm 5 giảm đáng kể vào năm 

2016, tuy nhiên, lại tăng trở lại năm 2017, tăng 579 triệu so với năm 

2016, tương ứng tăng 58%. Việc gia tăng trở lại dư nợ xấu vào năm 

2017 là điều đáng lo ngại trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh. 

c. Tỷ lệ xóa nợ ròng/Tổng dư nợ 

Bảng 2.11: Tỷ lệ xóa nợ ròng/Tổng dư nợ 

ST

T 
Chỉ tiêu 

ĐV

T 

 Số liệu 

2017  

Số liệu 

2016 

 Số liệu 

2015  

1 Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng Trđ 505.330 316.705 184.392 

  Các khoản xóa nợ ròng Trđ        330  310  304        

2 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay tiêu dùng % 0,07% 0,1% 0,16% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015 – 2017) 

Tỷ lệ xóa nợ ròng năm 2017 là 0,07% giảm 0,03% so với năm 

2016, năm 2016 là 0,1% giảm 0,07% so với năm 2015. Nguyên nhân 

tỷ lệ xóa nợ ròng giảm là do chi nhánh đã tăng trưởng mạnh dư nợ 

trong cho vay tiêu dùng. Thực tế, giá trị các khoản xóa nợ ròng năm 

2017 tăng 20 triệu so với năm 2016, trong khi năm 2016 chỉ tăng 6 

triệu so với năm 2015. 

d. Biến động trong cơ cấu nhóm nợ 

Bảng 2.12: Biến động trong cơ cấu nhóm nợ 

ST

T 
Chỉ tiêu 

 Năm 2017  Năm 2016 Năm 2015 

 Số liệu  
 Tỷ 

trọng  
 Số liệu  

 Tỷ 

trọng  
 Số liệu  

 Tỷ 

trọng  

1 Nợ trong hạn 487.676 96,5% 311.598 98,4% 182.315 98,9% 

2 Nợ quá hạn 17.654 3,5% 5.106 1,6% 2.078 1,1% 

2.1 Nợ quá hạn nhóm 2 16.077 3,2% 4.108 1,3% 398 0,2% 
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ST

T 
Chỉ tiêu 

 Năm 2017  Năm 2016 Năm 2015 

 Số liệu  
 Tỷ 

trọng  
 Số liệu  

 Tỷ 

trọng  
 Số liệu  

 Tỷ 

trọng  

2.2 Nợ quá hạn nhóm 3 590 0,1% 671 0,2% 1.139 0,6% 

2.3 Nợ quá hạn nhóm 4 667 0,1% 49 0,0% 108 0,1% 

2.4 Nợ quá hạn nhóm 5 321 0,1% 277 0,1% 433 0,2% 

3 Tổng dƣ nợ 505.330  100% 316.705  100% 184.392  100% 

      Nhìn vào bảng 2.12 ta thấy, nợ quá hạn tăng cao trong năm 2017 

so với năm 2016 và 2015 chủ yếu do tăng nợ quá hạn nhóm 2. Mặc 

dù nợ quá hạn nhóm 2 tăng cao có thể do nguyên nhân là khách hàng 

chậm thanh toán tạm thời nhưng Chi nhánh cũng nên quyết liệt hơn 

nữa trong công tác đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thanh toán để 

chuyển khoản vay vào nợ trong hạn. 

e. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ 

Bảng 2.13 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ 

ST

T 
Chỉ tiêu 

ĐV

T 

 Số liệu 

2017  

Số liệu 

2016 

 Số liệu 

2015  

1 Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng Trđ 505.330 316.705 184.392 

  

Trích dự phòng rủi ro cho vay 

tiêu dùng Trđ 4.510 2.897 1.800 

  Trích dự phòng chung Trđ 3.773 2.363 1.373 

  Trích dự phòng rủi ro cụ thể Trđ 737 534 427 

2 

Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro cho 

vay tiêu dùng % 0,89% 0,91% 0,98% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SHB năm 2015 – 2017) 

Mặc dù tỷ lệ trích dự phòng rủi ro trong cho vay tiêu dùng 

giảm qua các năm nhưng chi phí trích lập dự phòng rủi ro cụ thể 
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trong cho vay tiêu dùng của Chi nhánh lại tăng so với năm 2015 và 

2016. Điều đó cho thấy Chi nhánh cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong 

công tác kiểm soát rủi ro tín dụng để hạn chế nợ quá hạn, giảm chi dự 

phòng rủi ro cụ thể trong cho vay tiêu dùng. 

2.2.5 Đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà 

Nội Chi nhánh Đà Nẵng. 

a. Những thành tựu đạt đƣợc 

+ Cơ cấu tổ chức hoạt động cho vay đã có sự tách biệt độc lập 

trong quá trình cho vay. 

+ Thực hiện phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng phù 

hợp.  

+ Tuân thủ các quy định về tiêu chí tín dụng, giới hạn tín dụng, 

…theo quy định của SHB. 

+ Các quy định về các sản phẩm cho vay tiêu dùng được quy 

định khá rõ ràng, chi tiết. 

+ Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

theo đúng quy định của ngân hàng Nhà nước. 

b. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

b1. Những hạn chế, tồn tại  

- Hạn chế liên quan đến nhóm các biện pháp né tránh/từ bỏ 

rủi ro: 

+ Việc xác định tiêu chí độ tuổi của khách hàng và thời hạn 

khoản vay <75 tuổi là khá mạo hiểm và rủi ro. 

+ Chưa quy định cụ thể về mức thu nhập và tích lũy giữ lại sau 

khi trừ đi các nghĩa vụ trả nợ khoản vay hàng tháng.  

+ Việc chấm điểm XHTDNB vẫn còn mang tính hình thức.  
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- Hạn chế liên quan đến nhóm các biện pháp ngăn ngừa rủi 

ro: 

+ Việc kiểm tra thông tin lịch sử tín dụng của khách hàng được 

phân quyền cho CV QHKHCN thực hiện dễ dẫn đến sự không trung 

thực trong kết quả chuyển đến các bộ phận thẩm định, gây ra rủi ro 

tín dụng cho Chi nhánh. 

+ Công tác thẩm định vẫn chưa được chú trọng 

+ Trình tự thực hiện giải ngân còn khá phức tạp, gây mất thời 

gian. 

+ Buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát sau vay.  

- Hạn chế liên quan đến nhóm các biện pháp giảm thiểu tốn 

thất: 

Việc định giá TSBĐ chưa đảm bảo tính khách quan, vẫn có 

tình trạng định giá sai, tăng giá trị TSBĐ gây rủi ro cho ngân hàng. 

Chưa chú trọng công tác kiểm tra giám sát sau vay đối với TSBĐ. 

- Hạn chế liên quan đến nhóm các biện pháp chuyển giao rủi 

ro: 

Vẫn còn nhiều hồ sơ chưa yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm 

khi bảo hiểm hết hạn, gây rủi ro cho Chi nhánh. 

b2. Nguyên nhân ảnh hƣởng 

- Nguyên nhân khách quan 

- Nguyên nhân chủ quan 

KẾT LUẬN CHƢƠNG II 
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CHƢƠNG 3: 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC 

KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO 

VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ 

NỘI CN ĐÀ NẴNG 

3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT 

TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 

3.1.1 Định hƣớng, mục tiêu phát triển hoạt động chung 

của Ngân hàng 

3.1.2 Định hƣớng, mục tiêu trong hoạt động cho vay 

tiêu dùng của Ngân hàng 

3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG 

TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – 

HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Các khuyến nghị hoàn thiện phƣơng thức né 

tránh/từ bỏ rủi ro 

- Chi nhánh nên giới hạn lại độ tuổi khách hàng và thời hạn 

khoản vay.  

- Chi nhánh nên quy định cụ thể về mức sinh hoạt tối thiểu và 

mức tích lũy giữ lại sau khi trừ đi các nghĩa vụ trả nợ hàng tháng. 

- Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 

3.2.2 Các khuyến nghị hoàn thiện phƣơng thức ngăn 

ngừa rủi ro 

 - Chi nhánh có thể giao bộ phận HTTD là bộ phận lấy thông 

tin CIC trong quy trình cho vay.  
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- Giảm bớt công đoạn đối với quy trình giải ngân. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định.  

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cho vay.  

3.2.3 Các khuyến nghị hoàn thiện phƣơng thức giảm 

thiểu tổn thất 

- Thực hiện đầy đủ đúng quy định các thủ tục thẩm định nhận 

thế chấp và quản lý TSBĐ của khách hàng.  

- Kiểm soát chặt chẽ trong thủ tục ký kết hợp đồng thế chấp 

công chứng, đăng ký thế chấp. 

- Cần phối hợp chặt chẽ các điều kiện tín dụng trong hợp đồng 

tín dụng như lãi suất, tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án vay vốn, 

các tài sản đảm bảo… để đảm bảo lợi ích thu được phải tương đương 

với mức độ rủi ro. 

3.2.4 Các khuyến nghị hoàn thiện phƣơng thức chuyển 

giao rủi ro 

Bộ phận QHKHCN có thể gửi tin nhắn thông báo hết hạn bảo 

hiểm cho khách hàng kèm với thông báo nhắc nợ vay. Trong trường 

hợp khách hàng không thực hiện mua bảo hiểm thì sẽ không được 

cấp bản sao cà vẹt xe để lưu hành trong những lần tiếp theo. 

3.2.5 Nâng cao ứng dụng công nghệ trong công tác quản 

lý, kiểm soát khoản vay 

Chi nhánh nên triển khai chương trình quản lý hồ sơ (ECM) áp 

dụng vào quy trình cho vay. 

3.2.6 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ 

+ Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên Kiểm toán tại 

Chi nhánh.  
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+ Luân chuyển Kiểm toán viên giữa các Chi nhánh để việc 

kiểm soát được khách quan hơn. 

+ Cần tập trung và tăng tần suất kiểm tra các khách hàng có 

nợ xấu, đánh giá việc thực thi các biện pháp quản lý nợ có vấn đề và 

khả năng thu hồi nợ.  

3.2.7 Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực 

+ Cải tiến khâu tuyển dụng 

+ Công tác đào tạo cán bộ phải được tổ chức thường xuyên. 

+ Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho cán bộ. 

+ Thực hiện luân chuyển cán bộ trong quản lý khách hàng. 

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà 

Nội. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của toàn hệ thống.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động của 

Chi nhánh. 

- Nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ 

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín 

dụng. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra NHTM. 

3.3.3 Kiến nghị đối với Nhà nƣớc 

- Đảm bảo sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm sự 

ổn định môi trường chính trị và sự ổn định môi trường kinh tế. 
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 - Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý. 

 - Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu ngành. 

 - Thiết lập mạng thông tin quốc gia. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG III 
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KẾT LUẬN 

Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát 

mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, luận văn “Kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn – Hà Nội CN Đà Nẵng” đã hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay tiêu dùng. 

- Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát 

rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

– Hà Nội CN Đà Nẵng. 

- Đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường công tác 

kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh.. 

Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ hữu ích cho việc lựa 

chọn các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong hoạt động cho vay tiêu dùng của SHB CN Đà Nẵng trong thời 

gian tới. 

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình 

của PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, các đồng nghiệp của tôi tại SHB CN 

Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận 

văn này. Trong quá trình nghiên cứu, không thể tránh khỏi những 

thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các 

Thầy, Cô trong hội đồng luận văn và các bạn đọc quan tâm đến lĩnh 

vực này để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 



 
 

 


