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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài:  

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, cho 

vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, cho vay với những đặc tính riêng có mà 

trở thành lĩnh vực hoạt động có nhiều nguy cơ rủi ro nhất trong tổng 

thể hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Bảo toàn vốn 

trong hoạt động cho vay luôn là mối quan tâm hàng đầu, cho vay 

phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả. Việc bảo toàn được nguồn vốn 

thông qua các biện pháp bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại 

không chỉ là mối quan tâm của ngân hàng với vai trò là người trực 

tiếp cho vay mà còn là sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước trong 

quản lý điều hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Bảo đảm an toàn hoạt 

động cho vay của ngân hàng không những đảm bảo an toàn cho ngân 

hàng thương mại hoạt động hiệu quả mà đồng thời có tác dụng tích 

cực góp phần cho phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 

Phù Mỹ là một chi nhánh của NHNN&PTNT Việt Nam đóng trên địa 

bàn Tỉnh Bình Định. Với đặc thù riêng của hoạt động kinh doanh 

ngân hàng chủ yếu là hoạt động tín dụng, thu lãi từ nghiệp vụ tín 

dụng chiếm hơn 90% tổng thu nhập của ngân hàng. Công tác bảo 

đảm tiền vay của ngân hàng trở thành công tác quan trọng vì nó ảnh 

hưởng đến sự an toàn của nguồn vốn, an toàn tín dụng của ngân 

hàng. Trong khi đó, công tác đảm bảo tiền vay của ngân hàng 

No&PTNT chi nhánh Phù Mỹ còn nhiều bất cập, cần phải nâng cao 

chất lượng công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản. Đó chính là lý do 

em chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản 

tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Phù 

Mỹ -Bình Định” làm đề tài luận văn Thạc sĩ. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu. 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản của NHTM. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 

Chi nhánh Phù Mỹ - Bình Định. 

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện 

công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Agribank Chi nhánh Phù 

Mỹ - Bình Định. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu lý luận và thực 

tiễn công tác đảm bảo tiền vay của Agribank Chi nhánh Phù Mỹ - 

Bình Định 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về không gian: nghiên cứu tại Agribank Chi nhánh Phù Mỹ -

Bình Định. 

+ Về thời gian: Nghiên cứu trong giai đoạn 2011 – 2013. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp: Phương pháp duy vật biện 

chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp thực tiễn và phương 

pháp chuyên gia, phân tích những khó khăn thuận lợi trong công tác 

đảm bảo tiền vay bằng tài sản,.. 

5. Kết cấu luận văn 

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

dung luận văn được kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản của NHTM. 

Chương 2: Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
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tại Agribank Chi nhánh Phù Mỹ - Bình Định. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản tại Agribank Chi nhánh Phù Mỹ 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.  TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1.1.  Khái niệm tín dụng ngân hàng. 

Tín dụng ngân hàng là sự giao dịch về tài sản, trong đó ngân 

hàng chuyển giao quyền sử dụng tài sản nào đó (tiền hoặc uy tín) của 

mình đối với các chủ thể trong nền kinh tế theo sự cam kết là các chủ 

thể vay tài sản phải hoàn trả vốn và lãi cho ngân hàng một cách vô 

điều kiện trên cơ sở các thỏa thuận. 

1.1.2.  Phân loại tín dụng 

- Phân loại tín dụng theo thời gian 

- Phân loại tín dụng theo quy trình nghiệp vụ 

- Phân loại tín dụng theo đảm bảo 

- Tín dụng phân loại theo rủi ro 

- Phân loại khác 

1.1.3.  Rủi ro tín dụng. 

Rủi ro tín dụng là sự tổn thất về tài chính của ngân hàng khi 

khách hàng – người đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn 

theo cam kết hoặc mất khả năng thanh toán. 

1.2. BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

1.2.1. Bảo đảm tiền vay 

a. Khái niệm bảo đảm tiền vay 

Bảo đảm tiền vay chính là những biện pháp được các TCTD áp 

dụng cho hoạt động tín dụng của mình với mục đích làm tăng khả 

năng thu hồi khoản tiền đã cho vay. 

b. Các hình thức bảo đảm tiền vay. 

- Bảo đảm tiền vay bằng tài sản 
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- Bảo đảm tiền vay không có tài sản bảo đảm. 

c. Vai trò của bảo đảm tiền vay 

- Vai trò bảo đảm tiền vay trong hạn chế rủi ro tín dụng. 

- Bảo đảm tiền vay có vai trò nâng cao trách nhiệm thực hiện 

cam kết trả nợ của khách hàng.  

- Vai trò bảo đảm tiền vay đối với sự ổn định và phát triển của 

nền kinh tế. 

1.2.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

a. Khái niệm bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

Bảo đảm tiền vay bằng tài sản là việc ngân hàng cho khách 

hàng vay với điều kiện khách hàng phải có tài sản bảo đảm rằng nếu 

khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng sẽ có 

quyền xử lý tài sản ấy để thu hồi nợ. 

b. Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 

- Cầm cố bằng tài sản của khách hàng vay vốn. 

- Bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp 

- Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba   

- Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 

1.3. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN. 

1.3.1. Quan niệm về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

Công tác bảo đảm tiền vay là một quá trình thực hiện các bước 

quy trình nghiệp vụ bảo đảm tiền vay, kể từ lúc nhận tài sản bảo đảm 

cho đến khi trả lại tài sản cho khách hàng đã hoàn nghĩa vụ cam kết 

hoặc buộc phải xử lý để thu hồi nghĩa vụ trả nợ của bên bảo đảm 

nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng 

của ngân hàng. 

1.3.2. Nội dung công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản 

a. Triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo đảm tiền vay 
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bằng tài sản. 

Tại hội sở chính NHTM triển khai tổ chức thực hiện: Nghiên 

cứu, soạn thảo các văn bản có liên quan; tổ chức tập huấn; quy định 

về quy trình thực hiện từng công đoạn, phân công trách nhiệm từng 

công đoạn; xây dựng, ban hành các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công 

tác. 

Tại chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc triển khai thực hiện: 

Triển khai tập huấn lại cho các cán bộ có liên quan đến công tác bảo 

đảm tiền vay bằng tài sản; phân công triển khai thực hiện đối với 

từng cán bộ ngân hàng; tổ chức thực hiện công tác bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản đúng quy trình, đúng thời gian quy định; phân công bộ 

phận kiểm tra và kiểm tra giám sát công tác bảo đảm tiền vay bằng 

tài sản theo quy định. 

b. Thu thập, đánh giá thông tin. 

Các thông tin này ngân hàng có thể thu thập từ các nguồn sau: 

- Hồ sơ tài liệu và thông tin do khách hàng cung cấp 

- Khảo sát thực tế 

- Thông tin từ CIC:  

- Các nguồn khác (Chính quyền địa phương, công an, tòa án, 

cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, các ngân hàng khác, hàng xóm 

láng giềng, báo chí…)  

c. Thẩm định tài sản bảo đảm  

 Thẩm định tính pháp lý tài sản bảo đảm  

- Thẩm định tính pháp lý của quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 

sản, tính hợp lệ, hợp pháp của các văn bản pháp lý liên quan đến tài 

sản.  

- Tính pháp lý của giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản đối với 

trường hợp tài sản bảo đảm yêu cầu có bảo hiểm. 
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- TSBĐ tiền vay phải được phép giao dịch theo quy định của 

pháp luật tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm.  

- Tài sản không có tranh chấp. 

Thẩm định hiện trạng tài sản bảo đảm.  

Xem xét tính hiện hữu tài sản bảo đảm, số lượng, tuổi thọ, giá 

trị còn lại, vị trí,… Từ đó đánh giá được tài sản có đủ điều kiện làm 

tài sản bảo đảm cho khoản nợ vay.  

Thẩm định khả năng phát mại của tài sản bảo đảm. 

Tài sản phải có sẵn thị trường tiêu thụ, phải có tính thanh 

khoản cao, dễ trao đổi mua bán trên thị trường.  

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

với giá trị TSĐB 

Xác định giá trị TSBĐ nhằm làm cơ sở để xác định mức cho 

vay tối đa và tính toán khả năng thu hồi nợ vay trong trường hợp 

buộc phải xử lý TSĐB. 

Các NHTM áp dụng các phương pháp xác định giá trị tài sản 

bảo đảm nợ vay như sau: 

Phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thu 

nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận. 

Mức cho vay tối đa so với giá trị TSBĐ 

Tùy từng tài sản cụ thể, ngân hàng tự tính toán và quyết định tỷ 

lệ cho vay tối đa so với giá trị tài sản để bảo đảm.  

d. Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay và hoàn thành các thủ 

tục. 

Khi hợp đồng bảo đảm tiền vay được ký kết. Cán bộ ngân hàng 

và khách hàng hoàn thành các thủ tục công chứng, chứng thực, đăng 

ký giao dịch bảo đảm nhằm mục đích xác định tính hiệu lực hợp 

đồng, công khai hóa và xác lập quyền ưu tiên thanh toán của người 
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nhận bảo đảm. 

e. Quản lý tài sản bảo đảm và hồ sơ giấy tờ liên quan 

Quản lý tài sản bảo đảm là quá trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá tài 

sản bảo đảm nhằm bảo đảm tài sản vẫn đang trong tình trạng bình thường 

hoặc kịp thời phát hiện các sự cố liên quan làm giảm giá trị của tài sản bảo 

đảm so với dự kiến đã nêu trong hợp đồng bảo đảm.  

Các NHTM thường áp dụng các phương thức quản lý như sau: 

- Ngân hàng quản lý hoặc thỏa thuận với bên bảo đảm về việc 

thuê bên thứ ba quản lý tài sản bảo đảm, đối với tài sản cầm cố. 

- Khách hàng vay quản lý và sử dụng đối với tài sản thế chấp. 

- Hồ sơ và các giấy tờ liên quan được ngân hàng lưu giữ và bảo 

quản. 

Ngoài ra, quản lý tài sản bảo đảm và hồ sơ giấy tờ liên quan 

cán bộ ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra 

định kỳ và đột xuất. 

f. Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay 

Khi khách hàng vay/bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì tài sản dùng để bảo đảm nghĩa 

vụ trả nợ tại ngân hàng được xử lý để thu hồi nợ.  

Tài sản bảo đảm được xử lý theo phương thức đã thỏa thuận 

trong hợp đồng bảo đảm. Các phương thức xử lý tài sản như sau: 

- Bán tài sản đảm bảo 

- Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện 

nghĩa vụ của bên bảo đảm. 

- Bên nhận bảo đảm nhận các khoản tiền hoặc tài sản khác từ 

người thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền đòi nợ. 

- Phương thức khác do các bên thoả thuận. 

1.3.3. Tiêu chí đánh giá công tác đảm bảo tiền vay bằng 
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tài sản 

a. Quy mô công tác 

- Số lượng hồ sơ đảm bảo tiền vay bằng tài sản được thẩm định 

- Danh mục tài sản bảo đảm 

- Dư nợ cho vay có TSBĐ  

b. Khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Cơ cấu nợ vay có bảo đảm bằng tài sản. 

- Tỷ lệ trích lập cụ thể bình quân. 

c. Khả năng tài trợ rủi ro tín dụng 

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

- Dư nợ xóa ròng khoản vay có TSBĐ. 

1.3.4. Nhân tố ảnh hƣởng công tác bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản của NHTM. 

a. Nhân tố bên trong 

- Trình độ cán bộ tín dụng 

- Chiến lược kinh doanh, mục tiêu của ngân hàng từng thời kỳ  

b. Nhân tố bên ngoài 

- Đạo đức, uy tín của khách hàng vay vốn. 

- Tài chính của khách hàng. 

- Môi trường pháp lý  

- Môi trường kinh tế  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN CHI NHÁNH PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH 
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2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của 

NHNo&PTNT huyện Phù Mỹ. 

NHNo&PTNT Huyện Phù Mỹ là một Chi nhánh của 

NHNo&PTNT Tỉnh Bình Định được thành lập theo quyết định số 

203/QĐ-NHNo-02 của CTHĐQT NHNo-VN ngày 02/05/1998 có trụ 

sở chính đặt tại Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ có chức năng kinh 

doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các thành phần 

kinh tế. Hiện nay NHNo&PTNT Huyện Phù Mỹ là chi nhánh Ngân 

hàng loại III. Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phù Mỹ là một đại 

diện pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán kinh tế nội bộ, nhận 

khoán tài chính với ngân hàng cấp trên.  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức chi nhánh Agribank Phù Mỹ 

Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phù Mỹ là một chi nhánh 

ngân hàng Loại III, chi nhánh có một phòng giao dịch trực thuộc đó 

là Phòng Giao dịch Bình Dương, đặt tại Thị trấn Bình Dương. Hiện 

nay tổng số cán bộ công nhân viên của Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Huyện Phù Mỹ có 28 người (bao gồm cả Hội sở 

và Phòng Giao dịch).  

2.2. BỐI CẢNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 

2.2.1.  Bối cảnh bên ngoài 

Bối cảnh kinh tế địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung và công tác đảm 

bảo tiền vay bằng tài sản nói riêng. Tuy nhiên, địa bàn quá rộng, cơ 

sở hạ tầng yếu kém, hộ đói nghèo còn cao, các món vay hầu hết còn 

nhỏ lẻ, phân tán nên chi phí cao,… cùng sự cạnh tranh của 2 NHTM 

khác (BIDV, Viettin bank) và 1 quỹ TDND trên địa bàn đã gây khó 

khăn cho hoạt động của chi nhánh.  

2.2.2.  Bối cảnh bên trong 
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Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng an toàn với đội ngũ nhân 

viên có trình độ, có kinh nghiệm lâu năm và có nhiều kiến thức thực 

tiễn, Agribank chi nhánh Phù Mỹ có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức 

thực hiện kế hoạch kinh doanh và đã đạt được kết quả khả quan.  
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Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh chi 

nhánh Agribank Huyện Phù Mỹ Bình Định giai đoạn 2011-2013 

Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm 

qua có bước chuyển biến khá tốt. Chứng tỏ Ngân hàng đã có những 

chiến lược kinh doanh hữu hiệu, đồng thời có những biện pháp khá 

tốt trong việc quản lý các khoản mục chi phí, tạo tiền đề cho việc hạ 

lãi suất cho vay. Việc làm này cho ý nghĩa hạn chế rủi ro cho Ngân 

hàng đồng thời tăng thế mạnh cạnh tranh của Ngân hàng đối với các 

Ngân hàng khác hoạt động trên cùng địa bàn.  

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG 

TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Cơ sở pháp lý 

2.3.2. Quy trình bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 

Agribank Phù Mỹ. 

Quy trình công tác bảo đảm tiền vay chi nhánh Agribank Phù 
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Mỹ khá chặt chẽ, rõ ràng từ khâu nhận và kiểm tra hồ sơ TSBĐ, đến 

thẩm định, ký kết hợp đồng, bàn giao TSBĐ, quản lý tài sản, xử lý 

TSBĐ. Điều này thuận lợi cho việc triển khai công tác bảo đảm tiền 

vay bằng tài sản khoa học, đồng bộ, trách nhiệm của mỗi bộ phận khi 

có rủi ro xảy ra.  

2.3.3. Công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Agribank 

Phù Mỹ. 

a. Công tác triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo đảm 

tiền vay bằng tài sản. 

Công tác triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản tại chi nhánh rõ ràng, phân công rõ nhiệm vụ từng cán bộ và 

phòng ban, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, cán bộ với 

nhau làm tăng trách nhiệm của mỗi cán bộ nâng cao chất lượng công 

tác bảo đảm. Tuy nhiên, chi nhánh vẫn còn một số hạn chế sau: 

- CBTD tham gia xuyên suốt các hoạt động tín dụng của chi 

nhánh, không có cán bộ chuyên môn sâu cho từng công tác cụ thể.  

- Công tác kiểm soát nội bộ tại chi nhánh Agribank Phù Mỹ 

chưa được thực hiện đúng quy định. 

b. Thu thập, đánh giá thông tin. 

Thu thập và đánh giá thông tin là khâu khó khăn của CBTD 

trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng và khó lường. Do 

vậy chi nhánh gặp phải một số hạn chế trong công tác này như: 

- CBTD chưa nhận thức tầm quan trọng của khâu thu thập 

đánh giá thông tin.  

- Công tác thu thập, kiểm tra, xác minh độ tin cậy của thông 

tin đầu vào phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức, kỹ năng và phẩm chất 

đạo đức của cán bộ trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên CBTD chi nhánh 

đa số tốt nghiệp ngành kinh tế nên am hiểu về lĩnh vực tài sản, pháp 
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luật,…còn hạn chế.  

- Các thông tin để làm căn cứ thẩm định TSĐB còn hạn chế.  

c. Thẩm định TSĐB 

Thẩm định tính pháp lý tài sản bảo đảm 

Khâu thẩm định tính pháp lý tài sản bảo đảm tại chi nhánh 

được chú trọng, cùng với sự dày dạn kinh nghiệm của CBTD nên hầu 

như tất cả tài sản bảo đảm tại chi nhánh đều đủ cơ sở pháp lý. Vì vậy, 

trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, TSBĐ tại 

chi nhánh đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản thu hồi nợ. 

Tính thanh khoản tài sản bảo đảm. 

Đa số TSBĐ tại chi nhánh là quyền sử dụng đất và nhà ở, vì 

vậy không quá khó để xác định tính thanh khoản của tài sản. 

Căn cứ thẩm định TSBĐ đủ cơ sở tính pháp lý và tính thanh 

khoản, biến động giá trị của tài sản. CBTD chi nhánh đánh giá được 

khả năng thu hồi nợ vay trong trường hợp TSBĐ bị xử lý.  

Khâu thẩm định pháp lý, khả năng thanh khoản, khả năng thu 

hồi nợ vay tại chi nhánh thực hiện đúng quy định của ngân hàng 

No&PTNT Việt Nam. Tuy nhiên, chi nhánh vẫn còn một số khó 

khăn: 

- Thẩm định pháp lý TSBĐ gặp nhiều khó khăn do nguồn 

thông tin CBTD thẩm định còn hạn chế. 

- Trình độ chuyên môn CBTD còn hạn chế. 

Xác định giá trị tài sản bảo đảm. 

Với phương pháp định giá đối với mỗi loại tài sản cụ thể, 

CBTD chi nhánh nỗ lực hạn chế nợ xấu qua công tác bảo đảm tiền 

vay. Nhưng việc xác định giá trị tài sản bảo đảm tại chi nhánh vẫn 

còn có một số khó khăn như: 

- Chi nhánh không có nhân viên chuyên môn sâu trong công 
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tác xác định giá trị tài sản, đặc biệt là đối với những tài sản yêu cầu 

tính chuyên môn cao. 

- Agribank Phù Mỹ hơn 96% là khách hàng cá nhân với những 

món vay nhỏ lẻ.  

- Xác định giá trị tài sản bảo đảm là động sản gặp nhiều khó 

khăn do có nhiều trường hợp khách hàng chạy hóa đơn nâng giá trị 

tài sản lên, khấu hao vô hình rất khó xác định. 

- Agribank Phù Mỹ chưa xây dựng thống nhất cách định giá tài 

sản bảo đảm là đất trồng cây, đất nông nghiệp theo từng địa bàn.  

d. Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay và hoàn thành thủ tục. 

Khi hợp đồng bảo đảm tiền vay được ký kết. CBTD và khách 

hàng cùng đăng ký giao dịch bảo đảm và công chứng hợp đồng bảo 

đảm nhằm xác thực tính hợp pháp của hợp đồng bảo đảm và thứ tự 

ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm. Chi nhánh có đăng ký 

chữ ký và con dấu ở cơ quan công chứng, cơ quan quản lý, công an, 

sở giao thông,…nên có thể đăng ký trực tuyến, giảm thiểu thời gian 

đi lại công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm cho CBTD. CBTD 

chuyển hợp đồng bảo đảm cho khách hàng hướng dẫn khách hàng 

công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm.  

Mặc dù CBTD chi nhánh tận tình hướng dẫn khách hàng công 

chứng hợp đồng, đăng ký giao dịch bảo đảm nhưng khách hàng phải 

đi lại nhiều nơi để ký kết giấy tờ gây phiền hà cho khách hàng.  

e. Quản lý TSĐB  

Công tác quản lý TSBĐ cầm cố và các giấy tờ liên quan của 

TSBĐ tại chi nhánh Agribank Phù Mỹ thực hiện khá chặt chẽ, đặc 

biệt là tài sản là giấy tờ có giá do chi nhánh nắm giữ. Có sự phối hợp 

tốt giữa các phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý TSBĐ. 

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như sau: 
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- Công tác kiểm tra TSBĐ định kỳ rất ít được CBTD thực 

hiện.  

- Chi nhánh chưa có kho bãi đủ điều kiện để giữ và bảo quản 

đối với các tài sản cầm cố khác ngoài giấy tờ có giá. Trong khi địa 

bàn huyện không có doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kho bãi. Khó 

khăn tiếp cận nguồn vốn nếu khách hàng không có tài sản thế chấp. 

f. Xử lý TSBĐ 

Việc xử lý tài sản bảo đảm tại chi nhánh tuân thủ nguyên tắc 

công khai, thủ tục đơn giản thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi 

phí, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Tuy nhiên vẫn còn một số 

khó khăn như: 

- Khách hàng không hợp tác, cố tình trốn tránh là khó khăn 

hàng đầu chi nhánh thường xuyên gặp phải khi khách hàng không trả 

được nợ.  

- Khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ khi xử lý tài 

sản bảo đảm có giá trị lớn.  

- CBTD chuyên môn xử lý tài sản bảo đảm còn yếu kém, chưa 

linh hoạt trong biện pháp xử lý tài sản thu hồi nợ.  

2.4.   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN 

VAY BẰNG TÀI SẢN. 

2.4.1.  Kết quả hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 

Bảng 2.3: Cơ cấu dƣ nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản bảo tại 

chi nhánh Agribank Phù Mỹ - Bình Định. 
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               (ĐVT:Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 
(%) 

   Dư Nợ cho vay có TSBĐ  154.468 100 171.632 100 192.867 100 

- Dư nợ có BĐ là bất động sản  120.006 77.7 133.340 77.7 154.848 80.28 

+ - Dư nợ có BĐ là động sản 34.097 22.07 37.886 22.07 37.161 19.26 

+ - Dư nợ có BĐ là chứng chỉ tiền 
gửi 

364 0.23 405 0.23 857 0.46 

+ - Dư nợ có BĐ là bảo lãnh 0 0 0 0 0 0 

+ - Dư nợ có BĐ khác 0 0 0 0 0 0 

 (Nguồn: Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh) 

Qua bảng 2.3, ta thấy tài sản bảo đảm tại chi nhánh kém đa 

dạng. Tập trung chủ yếu là tài sản bất động sản và một tỷ trọng nhỏ 

tài sản bảo đảm là bất động sản. Một số tài sản khác được phép nhận 

làm tài sản bảo đảm theo quy định nhưng không thường được chấp 

nhận do khi phát mại thường gặp khó khăn về thủ tục và quy trình xử 

lý cũng như hạn chế khả năng, trình độ của cán bộ thẩm định. 

Bảng 2.4: Hình thức cho vay bảo đảm bằng tài sản tại chi nhánh 

Agribank Phù Mỹ - Bình Định. 

    (ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Dư nợ cho vay có TSBĐ 
154.468 100 171.632 100 192.867 100 

  -Thế chấp tài sản 149.824 97,22 167.348 97,74 185.634 96,67 

  - Cầm cố tài sản 4.279 2,78 3.878 2,26 6.375 3,33 

- TS hình thành từ vốn vay 0 0 0 0 0 0 

- Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 0 0 0 0 0 0 

                             (Nguồn: Phòng Kế Hoạch- Kinh Doanh) 

Qua bảng 2.4 cho thấy hình thức cho vay bảo đảm bằng tài sản 

tại chi nhánh Agribank Phù Mỹ không đồng đều. Chủ yếu tập trung 
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vào hình thức thế chấp tài sản, cầm cố tài sản chiếm tỷ trọng rất nhỏ 

và bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, bảo đảm bằng tài sản 

của bên thứ ba hầu như không thực hiện. 

2.4.2. Kết quả công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 

Bảng 2.5 Kết quả công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 

Agribank Phù Mỹ - Bình Định. 

                                                                   (Đvt: hồ sơ, triệu đồng, %) 

Năm 2011 2012 2013 

Số HSBĐTVBTS được thẩm định 8.036 8.905 9.827 

Số HSBĐTVBTS được cho vay 7.723 8.581 9.643 

   Dư Nợ cho vay có TSBĐ (triệu 

đồng) 

154.468 171.632 192.867 

+ Nhóm 1 151.277 169.195 188.523 

+ Nhóm 2 539 1.010 1.271 

+ Nhóm 3 219 164 184 

+ Nhóm 4 747 213 101 

+ Nhóm 5 1.686 1.050 2.788 

Nợ xấu cho vay có TSBĐ (triệu 

đồng) 

2.652 2.427 3.073 

Tỷ lệ thu hồi nợ xấu có TSBĐ (%) 90,5 93,9 87,8 

Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 

bình quân (%) 

1,5 1,3 1,2 

Dư nợ xóa ròng khoản vay có 

TSBĐ (triệu đồng) 

828 834 912 

                                                (Nguồn: Phòng kế hoạch – kinh doanh) 

Qua bảng 2.5 cho thấy kết quả công tác bảo đảm tiền vay bằng 

tài sản của chi nhánh Agribank Phù Mỹ qua các năm được thực hiện 
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khá tốt: Tổng dư nợ cho vay đảm bảo bằng tài sản tăng trưởng qua 

các năm trong đó cơ cấu các khoản cho vay cũng có nhiều thay đổi, 

nợ xấu giảm qua các năm. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể bình quân 

trong 3 năm giảm. Khả năng thu hồi nợ qua xử lý TSĐB của chi 

nhánh rất cao, qua bảng 2.5 cho thấy tỷ lệ thu hồi nợ xấu có TSBĐ 

lớn hơn 90%. Trong 3 năm mức độ tổn thất thiệt hại vốn cho vay có 

TSBĐ của chi nhánh tương đối thấp. Cho thấy công tác đảm bảo tiền 

vay của chi nhánh có hiệu quả. CBTD tuân thủ đúng quy trình đảm 

bảo tiền vay bằng tài sản. Khả năng thanh lý TSBĐ dễ dàng. 

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

BẰNG TÀI SẢN TẠI NH No&PTNT CHI NHÁNH PHÙ MỸ. 

2.5.1. Kết quả đạt đƣợc 

- CBTD chi nhánh tuân thủ đúng quy trình bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản đảm. 

- Khâu tiếp nhận hồ sơ tài sản bảo đảm được CBTD chi nhánh 

thực hiện nghiêm ngặt. 

- Hầu hết TSBĐ tại chi nhánh đều đủ cơ sở pháp lý và CBTD 

chi nhánh đa số nhận thẩm định những tài sản an toàn có tính thanh 

khoản cao.  

- CBTD chi nhánh năng động, linh hoạt hướng dẫn khách hàng 

trong khâu hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ chứng thực, đăng ký đảm 

bảo. 

- Tỷ lệ nợ xấu có TSBĐ thấp, mức độ tổn thất khoản cho vay 

có TSBĐ chi nhánh qua các năm khá thấp, công tác bảo đảm tiền vay 

của chi nhánh kiểm soát rủi ro có hiệu quả.  

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân. 

a. Hạn chế 

- Các thông tin để làm căn cứ thẩm định khách hàng, về tài sản 
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bảo đảm còn hạn chế, thiếu cơ sở khẳng định tính trung thực khách 

quan. 

- Danh mục các loại TSBĐ chưa đa dạng, việc sử dụng các 

hình thức bảo đảm tiền vay là chưa đồng bộ.  

- Chi nhánh chưa có kho giữ TSĐB, kiểm tra TSBĐ định kỳ ít 

được chi nhánh chú trọng.  

- Việc xác định giá trị TSBĐ mang nặng tính chủ quan. 

- Khách hàng chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm khó khăn trong xử 

lý tài sản bảo đảm. 

b. Nguyên nhân những hạn chế 

Nguyên nhân chủ quan:  

- Quy mô chi nhánh còn nhỏ  

- Chi nhánh chưa đầu tư về nhân lực. 

- Bồi dưỡng cán bộ chi nhánh chưa được quan tâm đúng mức. 

- Hiệu quả của việc triển khai tập huấn công tác bảo đảm tiền 

vay bằng tài sản chưa cao.  

- Việc kiểm soát nội bộ đối với công tác bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản tại chi nhánh chưa được chặt chẽ và thường xuyên. 

Nguyên nhân khách quan:  

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các cơ quan 

chức năng 

-  Nguồn thông tin khách hàng còn hạn chế 

- Quy định công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản còn nhiều 

bất cập. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI 

SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH 

3.1  ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT CHI 

NHÁNH PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH. 

3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng tại Agribank chi 

nhánh Phù Mỹ. 

Xây dựng chiến lược khách hàng, chiến lược tiếp thị phù hợp 

nhằm khai thác tối đa lợi thế của chi nhánh. Cùng với việc tăng 

trưởng thì cơ cấu nguồn vốn phải được điều chỉnh nhằm hướng tới sự 

ổn định và hiệu quả.  

3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay 

bằng tài sản tại Agribank chi nhánh Phù Mỹ. 

Chú trọng việc kiểm tra TSBĐ theo định kỳ; mở rộng cho vay 

có TSBĐ, tăng chất lượng công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản; đa 

dạng hóa các loại tài sản dùng bảo đảm tiền vay; củng cố các mối 

quan hệ đối với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện. 

3.2.  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN 

VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT CHI 

NHÁNH PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH. 

3.2.1. Đa dạng hóa tài sản bảo đảm  

- Chi nhánh cần bổ sung thêm các tài sản mới như: máy móc 

thiết bị, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, hợp đồng bán hàng, hợp 

đồng bảo hiểm, hợp đồng nhận thầu, quyền sở hữu công nghệ, quyền 

phát minh sáng chế, quyền đòi nợ, ….Mặt khác, Chi nhánh cần đa 

dạng các hình thức cho vay có TSBĐ.  
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3.2.2. Nâng cao chất lƣợng thông tin thu thập 

- Thiết lập nên các mối liên hệ với các cơ quan hữu quan. 

Cung cấp thông tin chính xác cho chi nhánh. 

- Khai thác từ nhiều kênh thông tin khác nhau, chi nhánh cũng 

nên quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của các CBTD trong việc thu 

thập thông tin. 

-  Tổ chức bộ phận lưu giữ thông tin tại chi nhánh. 

- Thông tin sử dụng theo chế độ bảo mật.  

3.2.3. Nâng cao năng lực định giá TSBĐ của CBTD 

- Thành lập tổ thẩm định riêng, nâng cao chất lượng công tác 

thẩm định TSBĐ.  

- Nghiên cứu và đưa ra các quy định cụ thể về cơ sở cũng như 

biện pháp để xác định giá trị TSĐB.  

- Xác định giá trị tài sản bảo đảm phải chính xác, công khai, 

minh bạch để đem lại hiệu quả cao nhất cho ngân hàng cũng như 

khách hàng. 

-  Việc định giá tài sản không nhất thiết phải là căn cứ theo hóa 

đơn, chứng từ ghi chép của khách hàng, mà phải kiểm chứng lại bởi 

đánh giá độc lập.  

3.2.4. Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra đối với công tác 

quản lý TSBĐ.  

- Chi nhánh cần có kế hoạch, quy định quản lý cụ thể cho từng 

loại tài sản bảo đảm. 

- CBTD thường xuyên kiểm tra TSBĐ định kỳ và đột xuất để 

xem xét tình trạng TSBĐ. 

- Nâng cao nhận thức tầm quan trọng về công tác quản lý 

TSBĐ.  

- Ban lãnh đạo phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động 
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quản lý TSBĐ. 

- Đầu tư xây dựng kho bãi để thuận lợi trong việc quản lý 

TSĐB. 

3.2.5. Khai thác, xử lý có hiệu quả các tài sản bảo đảm nợ 

vay. 

- Chi nhánh đề nghị khách hàng chủ động thực hiện phát mại, 

chuyển nhượng tài sản, hoặc ngân hàng phối hợp với khách hàng để 

thực hiện phát mại, chuyển nhượng trong thời gian sớm nhất để thu 

hồi nợ. 

- Chi nhánh phối hợp với công ty quản lý nợ và khai thác tài 

sản AMC thẩm định, định giá TSBĐ, giao cho công ty AMC quản lý 

và xử lý để thu hồi nợ hoặc thông qua các mối quan hệ, bán qua trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá,.. 

- Phối hợp với cơ quan thi hành án xử lý phát mại tài sản để 

thu hồi nợ. 

- Linh hoạt trong vấn đề xử lý TSBĐ, mang lại hiệu quả trong 

công tác xử lý TSBĐ như: 

+  Nhờ sự trợ giúp của các cơ quan chức năng để cưỡng chế thi 

hành việc phát mại tài sản. 

+  Trường hợp không phát mại được, để tránh bị ứ đọng vốn thì 

chi nhánh nên có các biện pháp khác để thu hồi vốn nhanh như: Dùng 

TSBĐ đó cho thuê, dùng TSBĐ đó làm vốn góp liên doanh, nếu 

TSBĐ là nhà nơi có thuận lợi về mặt bằng chi nhánh có thể dung nó 

làm địa điểm giao dịch và mở them đại lý hoặc xây dựng thành kho 

chứa hàng để tạo thuận lợi trong giao dịch với khách hàng,… 

Ngoài ra, cần thành lập tổ chuyên xử lý TSBĐ, cần thuê 

chuyên gia pháp luật làm tư vấn trong các trường hợp xử lý TSBĐ. 

3.2.6. Nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo 
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đức của CBTD 

- Tích cực bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ tín dụng.  

- Bên cạnh đó cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ ngoài chuyên 

môn tốt còn phải có ý thức, trách nhiệm đối với TSĐB. 

- Chi nhánh lựa chọn và bố trí các cán bộ ngân hàng có trình 

độ chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp tốt vào các vị trí thích hợp  

- Về quá trình tuyển dụng, chi nhánh cần có các chính sách thu 

hút nhân tài, những người có trình độ chuyên môn giỏi.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam. 

- Ngân hàng No&PTNT cần ban hành thêm một số văn bản cụ 

thể và hướng dẫn các văn bản pháp luật của NHNN ban hành nhưng 

chưa rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các chi nhánh trong hệ 

thống NH No&PTNT khi áp dụng 

- Có biện pháp triển khai áp dụng chính sách phù hợp với từng 

chi nhánh, tránh áp đặt chạy theo thành tích, đặt ra các chỉ tiêu cứng 

nhắc buộc các chi nhánh phải áp dụng giống nhau. 

-  Ngân hàng cần có các kế hoạch đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực sẵn cho nhu cầu tương lai, nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ của cán bộ; có chỉ đạo sát sao các chi nhánh trong việc đổi 

mới phong cách làm việc hiệu quả hơn, tạo môi trường làm việc tốt 

3.3.2. Kiến nghị với NHNN  

NHNN cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý về đảm bảo tiền vay 

như hoàn thiện cơ sở pháp lý về cho vay cầm cố, cho vay thế chấp…; 

tăng cường công tác kiểm soát, xây dựng hệ thống thanh tra đủ lớn về 

số lượng và đủ mạnh về chất lượng để đảm bảo thực hiện hoạt động 
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kiểm soát ngân hàng một cách có hiệu quả nhất 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

KẾT LUẬN 

Với mục tiêu hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản của Agribank Chi nhánh Phù Mỹ - Bình Định, sau một quá trình 

nỗ lực học tập và nghiên cứu luận văn đạt được một số kết quả 

nghiên cứu sau: 

Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác đảm bảo tiền 

vay bằng tài sản tại các NHTM như: công tác đảm bảo tiền vay bằng 

tài sản, các chỉ tiêu đánh giá công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản, 

các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 

Phân tích thực trạng công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản 

đang được triển khai tại chi nhánh, trên cơ sở đó đánh giá những mặt 

đạt được, những mặt hạn chế của chi nhánh ngân hàng. 

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại Agribank Chi nhánh Phù Mỹ -Bình  

Định. 


