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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tín dụng là một trong những hoạt động thường xuyên và chủ yếu của 

ngân hàng thương mại ở Việt Nam, mang lại khoảng 80-90% thu nhập của 

mỗi ngân hàng. Tuy mang lại thu nhập lớn, nhưng rủi ro của hoạt động tín 

dụng cũng không nhỏ, rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động của ngân hàng. Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các 

ngân hàng thương mại với nhau, giữa các ngân hàng thương mại trong nước 

với các ngân hàng thương mại nước ngoài, cụ thể là nâng cao chất lượng tín 

dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng đã trở nên cấp thiết.  

Thời gian qua, tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn(Agribank) chi nhánh EaKpam – ĐakLak 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, em chọn vấn đề “ Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn EaKpam, Đắk Lắk” là đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của ngân hàng thương mại 

- Phân tích và đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay hộ kinh doanh tại Agribank chi nhánh EaKpam – ĐakLak 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay hộ kinh doanh tại Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak trong thời 

gian tới. 
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3. Câu hỏi nghiên cứu 

 - Nội dung của kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD của 

NHTM? 

 - Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD của chi nhánh 

hiện nay ra sao? Chi nhánh đã đặt ra các mục tiêu, biện pháp gì để kiểm soát 

rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh? 

 - Để hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD, chi nhánh 

cần thực hiện những giải pháp gì? 

4. Đối tƣợng, phạm vi và cách tiếp cận nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lý luận và thực tiễn kiểm soát rủi ro 

tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của Agribank chi nhánh EaKpam - 

ĐakLak 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung của đề tài: Nghiên cứu về kiểm soát rủi ro tín dụng  trong 

cho vay HKD - một nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng, nhằm hạn 

chế tổn thất của Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak 

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

kiểm soát rủi ro tín dụng của Chi nhánh từ năm 2011 đến năm 2013. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu trên, luận văn đã sử dụng tổng hợp các 

phương pháp sau: 

- Phương pháp thống kê mô tả 

- Phương pháp so sánh, tổng hợp, phương pháp chuyên gia 

- Các phương pháp khác. 

6.  Bố cục của luận văn 

Chương 1: Lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ 
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kinh doanh của ngân hàng thương mại 

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

doanh tại Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

hộ kinh doanh tại Agribank chi nhánh EaKpam - ĐakLak 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Kiểm soát RRTD trong cho vay HKD là một trong bốn nội dung của 

công tác quản trị RRTD đã được nhiều tác giả nghiên cứu trước đây trong các 

đề tài quản trị rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM, cụ thể: 

- Đề tài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hiệp (2007) [6] về quản trị rủi ro 

tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Quảng 

Ngãi. Trong phần cơ sở lý luận tác giả đã trình bày đầy đủ về rủi ro tín dụng 

và kiểm soát rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, trong phần 2, phần kiểm soát rủi ro 

tín dụng tác giả chỉ nêu các hình thức giám sát và cảnh báo rủi ro tín dụng 

trong quá trình cho vay, cụ thể là kiểm tra giám sát tuân thủ chính sách, qui 

trình nghiệp vụ tín dụng. Luận văn này đã kế thừa được các nghiên cứu về lý 

luận về RRTD, các nội dung của kiểm soát rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, hạn chế 

của đề tài của tác giả là do đề tài nghiên cứu ở phương diện rộng nên việc tập 

trung nghên cứu kiểm soát RRTD còn hạn chế. Tác giả chưa đề cập cụ thể các 

biện phát kiểm soát RRTD như né tránh, hạn chế, chuyển giao, giảm thiểu và 

các hạn chế này được sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong luận văn này. 

- Tác giả Đỗ Vinh Hân (2011) [5] đã nghiên cứu và đưa nhiều biện pháp 

kiểm soát RRTD cũng như phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi 

ro tín dụng, các giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh KonTum. Tuy nhiên hạn chế của 

tác giả là chưa đưa ra các biện pháp né tránh RRTD. Luận văn này đã bổ sung 

thêm các lý luận về kiểm soát RRTD của tác giả Đỗ Vĩnh Hân đồng thời các 
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giải pháp mà tác giả đưa ra được luận văn này nghiên cứu kế thừa và phát 

triển cho phù hợp với thực tiễn tại Ngân hàng Đẩu tư và Phát triển Nông 

thônViệt Nam - Chi nhánh EakPam và khách hàng HKD trên địa bàn. 

- Tác giả Trần Chiến Thắng (2012) [14] đã nghiên cứu các biện pháp 

kiểm soát RRTD tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Đăk Lắk. Tác giả đã đưa ra các chính sách kiểm soát RRTD và tổ chức triển 

khai chính sách kiểm soát RRTD tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Đăk Lắk. Đề tài nghiên cứu trong luận văn này là cùng 

nghiên cứu 2 Chi nhánh của BIDV nhưng triển khai khác địa bàn. Do vậy, 

luận văn này đã kế thừa được các nghiên cứu các chính sách kiểm soát RRTD 

tại BIDV đồng thời là cơ sở để luận văn này xem xét nghiên cứu các chính 

sách đó trong hoạt động cho vay trên địa bàn hoạt động của chi nhánh. 

- Tác giả Trương Tuấn Anh (2012) đã nghiên cứu về kiểm soát RRTD 

tại Sacombank Đà Nẵng [2]. Tác giả đã nghiên cứu các nội dung của kiểm 

soát RRTD và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát RRTD trên địa 

bàn TP Đà Nẵng. Luận văn này đã kế thừa được các biện pháp kiểm soát 

RRTD trong tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Đà Nẵng năm 2012 đồng 

thời xem xét lại các biện pháp kiểm soát RRTD cho phù hợp với tình hình 

kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn 2013-2015 và phù hợp với chính 

sách của Agribank. 

- Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Kim Sơn (2010) [15] đã nghiên 

cứu về các giải pháp hạn chế RRTD tại Ngân hàng Đẩu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Đà Nẵng nêu lên thực trạng nguyên nhân của RRTD tại Chi 

nhánh trong những năm 2008-2010 và các giải pháp hoàn thiện công tác hạn 

chế RRTD trong những năm 2011-2013. Luận văn này đã tham khảo được 

thực trạng RRTD và các biện pháp hạn chế RRTD đã áp dụng trong các năm 

2008-2010 và là cơ sở tốt để tiếp tục kế thừa các biện pháp này cho phù hợp 
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với chính sách của Agribank nói chung va chi nhánh nói riêng trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Bài báo nghiên cứu của tác giả T.S Đinh Thị Thanh Vân (2012) [16] đã 

nghiên cứu phương pháp trích dự phòng RRTD của Việt Nam và so sánh với 

phương pháp trích dự phòng RRTD với nhiều nước trên thế giới, đưa ra các 

kiến nghị nhằm tính toán chính xác và trích đủ dự phòng RRTD. Đây là cơ sở 

tốt cho luận văn này so sánh với phương pháp trích dự phòng RRTD tại Chi 

nhánh với phương pháp trích dự phòng RRTD của các nước phát triển trên thế 

giới và là gợi ý tốt cho các yêu cầu triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm 

soát RRTD trong giai đoạn hiện nay. 

- Bài báo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thái Hưng (2012) [7] đã 

nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu RRTD trong cho vay đầu tư của Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam. Luận văn này đã xem xét lại các giải pháp giảm 

thiểu RRTD trong điều kiện vay vốn của HKD tại Agribank chi nhánh 

EaKpam. 

- Các luận văn của các tác giả đã cùng đưa ra các tiêu chí đánh giá công 

tác quản trị rủi ro tín dụng, các giải pháp hạn chế RRTD như mức giảm của 

nợ xấu, tỷ lệ trích dự phòng rủi ro, tỷ lệ xóa nợ ròng, cơ cấu nợ xấu và đây là 

cơ sở để luận văn này tiếp thu để đánh giá kiểm soát RRTD trong cho vay 

HKD tại Agribank chi nhánh EaKpam. 

Điểm chung của các luận văn đã nghiên cứu trên là các luận văn trên đã 

sử dụng các phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng 

kiểm soát rủi ro tín dụng tại các NHTM, các địa phương khác nhau và là cơ 

sở quan trọng cho đề tài này kế thừa và sử dụng các phương pháp trong đánh 

giá thực trạng RRTD và các nội dung của kiểm soát RRTD trong cho vay 

HKD. 
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Trên cơ sở các đề tài kế thừa các nghiên cứu trước đây về kiểm soát 

RRTD, đề tài này hệ thống hóa các lý luận về rủi ro tín dụng và nội dung 

kiểm soát RRTD trong cho vay HKD. Luận văn này đi theo hướng nghiên 

cứu làm rõ nội dung kiểm soát RRTD trong cho vay HKD, cũng như biện 

pháp kiểm soát RRTD trong cho vay thường được các NHTM sử dụng. Bên 

cạnh đó luận văn này đưa ra các yêu cầu triển khai hiệu quả các biện pháp 

RRTD tại NHTM, đồng thời đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả kiểm soát 

RRTD trong cho vay HKD. Luận văn đi từ việc phân tích chung về thực trạng 

kiểm soát RRTD trong cho vay HKD của Agribank Chi nhánh EaKpam. Từ 

việc phân tích đó, luận văn rút ra được những thành công, hạn chế và nguyên 

nhân hạn chế đối với kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại Chi nhánh. 

Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm làm tốt hơn công tác kiểm 

soát RRTD trong cho vay HKD tại Agribank Chi nhánh EaKpam trong thời 

gian tới. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA 

NHTM 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh 

a. Khái niệm hộ kinh doanh 

Thời kỳ trước năm 1988, hệ thông Ngân hàng Việt Nam chỉ tập trung 

cho vay thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, chưa cho phép các 

thành phần kinh tế khách phát triển như hiện nay. Chỉ từ khi thực hiện Nghị 

quyết 10 của Bộ chính trị, việc ban hành luật đất đai năm 1993 cùng với sự 

đổi mới về cơ cấu tổ chức, thay đổi đối tượng khách hàng của hệ thống Ngân 

hàng, tỷ trọng cho vay các thành phần kinh tế khác nhau bắt đầu thay đổi 

trong đó cho vay hộ kinh doanh tăng dần lên và hộ kinh doanh đã giữ vai trò 

quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, khái niệm về hộ kinh doanh vẫn 

chưa được định nghĩa cụ thể, hầu hết đều mặc nhiên thừa nhận  hộ kinh doanh 

là hộ gia đình hay kinh tế hộ. 

Theo điều 49 Nghị định 43 định nghĩa như sau: “Hộ kinh doanh do một 

cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình 

làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 

mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình đối với hoạt động kinh doanh”. 

b. Đặc điểm hộ kinh doanh 

Căn cứ vào định nghĩa của HKD, ta có thể nhận thấy HKD có các đặc 

điểm chủ yếu sau: 
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Chủ HKD có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình : đối với HKD, pháp luật 

không quy định các điều kiện cụ thể về quy định thành lập, bất kỳ một các 

nhân là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và hành vi 

dân sự đều có thể đứng ra kinh doanh, ngoài ra một hộ gia đình hoặc một cá 

nhân đại  diện cho gia đình cũng có thể thành lập HKD. 

Sử dụng không quá 10 lao động: Quy mô kinh doanh của hộ gia đình 

thường không lớn do đó hộ kinh doanh đa phần tập trung ở các nghành nghề 

nhỏ lẻ, yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật thấp, vốn đầu tư ban đầu không lớn, 

do đó nhu cầu về lao động chỉ ở mức vừa phải. 

 Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng: HKD do một cá 

nhân hoặc đại diện của hộ gia đình đứng ra kinh doanh, hình thức kinh doanh 

đơn giản và quy mô nhỏ lẻ nên HKD không có tư cách pháp nhân. 

Chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh: Trong hoạt động 

kinh doanh của mình, HKD chịu trách nhiệm dân sự về các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh là vô hạn bằng vốn kinh doanh 

và tài sản riêng của chính chủ sỡ hữu. 

Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên không áp dụng các quy 

định của pháp luật về luật phá sản doanh nghiệp 

Năng lực, trình độ, điều hành, thông tin trong hoạt động kinh doanh hạn 

chế: Đặc điểm của HKD là do cá nhân hoặc hộ gia đình đứng ra điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, các HKD chủ yếu là hộ gia đình kinh doanh 

nhỏ lẻ, ít được đào tạo và cập nhật các thông tin, vì vậy trình độ và năng lực 

rất hạn chế. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cho vay hộ kinh doanh 

a. Khái niệm cho vay hộ kinh doanh 

- Khái niệm về cho vay: 

Hoạt động tín dụng xuất hiện từ cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ, có 
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một quá trình hoạt động, phát triển rất mạnh mẽ qua các thời kỳ xã hội để trở 

thành một hoạt động quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

như hiện nay. 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn giữa các ngân hàng với các cá 

nhân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội và các tổ chức tín dụng khác 

theo nguyên tắc có hoàn trả. 

Theo Luật các NHTM số 47/2010/QH12 định nghĩa:“Cho vay là hình 

thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách 

hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian 

nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi” 

- Khái niệm về cho vay hộ kinh doanh: 

Như vậy, căn cứ trên các khái niệm, định nghĩa về tín dụng nêu trên thì 

cho vay HKD của NHTM là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay là 

NHTM giao hoặc cam kết giao cho HKD một khoản tiền để sử dụng vào mục 

đích xác định trong một thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có 

hoàn trả cả gốc và lãi. 

b. Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh 

- Quy mô của khoản vay thường nhỏ lẻ: Quy mô kinh doanh của hộ gia 

đình thường không lớn do đó hộ kinh doanh đa phần tập trung ở các nghành 

nghề nhỏ lẻ, yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật thấp, vốn đầu tư ban đầu không 

lớn, do đó nhu cầu vay vốn của các hộ kinh doanh chỉ ở mức trung bình, nhỏ, 

đáp ứng đủ nhu cầu về buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ hoặc nuôi trồng, chăn 

nuôi, sản xuất ở  quy mô vừa và nhỏ. 

- Số lượng các món vay nhiều: Hiện nay, số lượng món vay của hộ kinh 

doanh đang dần chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số món vay của NHTM. Với 

nền kinh tế thị trường, Việt Nam đang dần phát triển mở ra rất nhiều loại hình 

kinh doanh, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh doanh, theo đó 
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nhu cầu vay vốn đặc biệt là các khoản tín dụng trung bình và nhỏ tăng lên rất 

nhiều đã dẫn đến sự tăng mạnh về số lượng các món vay của hộ kinh doanh 

tại các NHTM trong nước. 

- Mức độ phân tán các khoản vay rất rộng: Với sự đa dạng các loại hình 

kinh doanh của hộ kinh doanh trải rộng rất nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, 

nông thôn đến kinh doanh buôn bán nhỏ…, địa bàn hoạt động của hộ kinh 

doanh hầu như có mặt ở khắp các vùng miền từ nông thôn cho đến thành thị, 

nơi nào có thể sản xuất kinh doanh với các loại hàng hoá, sản phẩm hoặc kinh 

doanh thì nơi đó đều có thể cho vay hộ kinh doanh. 

- Thủ tục của khoản vay đơn giản, gọn nhẹ: Tâm lý chung của hộ kinh 

doanh thường ngại các thủ tục rườm rà, thời gian làm thủ tục kéo dài, đồng 

thời phải tiết kiệm chi phí, do vậy yêu cầu về các thủ tục trong việc vay vốn 

của ngân hàng cần phải đơn giản, tiết giảm các yêu cầu về giấy tờ tối giản 

nhất, tránh để hộ kinh doanh đi lại nhiều lần gây lãng phí thời gian, tiền bạc 

của hộ kinh doanh và NHTM. 

- Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn:Với đặc thù là 

kinh doanh nhỏ lẻ, các loại hình kinh doanh rất đa dạng, phức tạp, phân bố 

rộng khắp địa phương đồng thời sổ sách hoạt động của hộ kinh doanh không 

được thực hiện nghiêm túc hoặc không có; việc kiểm tra giám sát khoản vay 

trước, trong và sau khi cho vay gặp rất nhiều khó khăn đối với CBTD trong 

công tác thẩm định, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh cũng như những 

biến động bất thường của hộ kinh doanh. 

- Chi phí tổ chức cho vay hộ kinh doanh cao: Do diều kiện quy mô 

khoản vay của hộ kinh doanh khá nhỏ so với các khoản vay doanh nghiệp, 

trong khi đó chi phí cho các hoạt động kiểm tra, giám sát hộ kinh doanh 

không ít hơn là bao, việc thu thập thông tin về hộ kinh doanh cũng gặp rất 

nhiều khó khăn do tính chất phân tán, đa dạng của hộ kinh doanh dẫn đến chi 
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phí cho vay tính trên một đồng vốn đối với hộ kinh doanh khá cao. 

1.1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

a. Khái niêm rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

Tín dụng là một trong những hoạt động thường xuyên và chủ yếu của 

ngân hàng thương mại ở Việt Nam, mang lại khoảng 80-90% thu nhập của 

mỗi ngân hàng. Tuy mang lại thu nhập lớn, nhưng rủi ro của hoạt động tín 

dụng cũng không nhỏ, rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động của ngân hàng. 

Có nhiều định nghĩa về RRTD, RRTD hiểu một cách chung nhất là rủi ro 

về sự tổn thất tài chính, phát sinh từ việc khách hàng đi vay không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo cam kết hoặc 

việc khách hàng mất khả năng thanh toán. Điều này có nghĩa là các khoản 

thanh toán bao gồm cả phần gốc và lãi vay có thể bị trì hoãn, thậm chí là 

không được hoàn trả và hậu quả là ảnh hưởng đến sự luân chuyển tiền tệ và 

sự bền vững của tính chất trung gian bị tổn thương trong hoạt động của ngân 

hàng. RRTD còn được gọi là rủi ro mất khả năng chi trả hay rủi ro sai hẹn. 

Khoản 1, điều 2 Quyết định 493/QĐ-NHNN của Thống đốc 

NHNNVN, đề cập khái niệm “Rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng 

của NHTM là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động Ngân hàng của tổ 

chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực 

hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. 

Như vậy, rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh là khả năng xảy ra 

những thiệt hại, mất mát và tổn thất về tài chính mà ngân hàng gánh chịu do 

hộ kinh doanh không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng tín 

dụng, với biểu hiện cụ thể là khách hàng HKD chậm trả nợ, trả nợ không đầy 

đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn các khoản gốc và lãi. 
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b. Đặc điểm rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

- RRTD trong cho vay hộ kinh doanh mang tính tất yếu: Tính tất yếu là 

một đặc điểm cơ bản của RRTD do RRTD luôn tồn tại và gắn liền với hoạt 

động tín dụng, việc cho vay HKD cũng không nằm ngoài đặc điểm này. Với 

tính chất các món vay trong cho vay HKD thường nhỏ, số hộ vay vốn lại rất 

nhiều, do đó việc nắm bắt, theo dõi các thông tin của Ngân hàng đối với từng 

HKD là điều vô cùng khó khăn. Điều này dẫn đến tình trạng thông tin bất đối 

xứng làm cho bất cứ khoản vay nào cũng tiềm ẩn rủi ro đối với Ngân hàng. 

Chính vì vậy, các NHTM cần đánh giá nhằm tìm ra các cơ hội đạt được 

những lợi ích xứng đáng với mức độ rủi ro chấp nhận được khi cho vay HKD. 

- RRTD trong cho vay hộ kinh doanh mang tính gián tiếp: Trong quan hệ 

tín dụng, NHTM chuyển giao quyền sử dụng vốn cho HKD, RRTD xảy ra khi 

HKD gặp phải những tổn thất trong quá trình sử dụng vốn. Do đó, rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh của HKD là nguyên nhân chủ yếu, gián tiếp gây ra 

RRTD của NHTM. 

- RRTD trong cho vay hộ kinh doanh rất đa dạng, phức tạp: Các ngành 

nghề sản xuất kinh doanh trong hoạt động cho vay HKD là vô cùng đa dạng 

và phức tạp. Chính vì vậy, RRTD trong hoạt động cho vay này cũng đến từ 

rất nhiều phía với nhiều nguyên nhân, hình thức biểu hiện khác nhau. 

- RRTD trong cho vay hộ kinh doanh rất khó giám sát: Do tính chất phân 

tán của HKD, địa bàn hoạt động trải rộng trên nhiều vùng miền, đồng thời với 

tính chất đa dạng phức  tạp của mình dẫn đến việc kiểm tra, giám sát của 

NHTM trong cho vay HKD gặp rất nhiều khó khăn để có thể kiểm soát chặt 

chẽ các rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay. 

 c. Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

 Hoạt động tín dụng là hoạt động qua trọng nhất của NHTM, bao gồm 

hai mặt đó là sinh lời và rủi ro. Phần lớn các thua lỗ của ngân hàng từ hoạt 
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động tín dụng. Tuy nhiên, không có cách gì để loại trừ rủi ro hoàn toàn mà 

phải kiểm soát rủi ro. Đứng trước quyết định cho vay, CBTD phải cân nhắc 

mâu thuẩn giữa sinh lời và rủi ro. Vì vậy, kiểm soát RRTD rất quan trọng đối 

với NHTM, khi NHTM không kiểm soát được RRTD thì sẽ gây nên các hậu 

quả như: 

*Tác động đến ngân hàng: 

- Giảm thu nhập, tăng chi phí, giảm lợi nhuận: Bản chất của hoạt động 

ngân hàng là đi vay để cho vay. Khi RRTD xảy ra sẽ làm phát sinh các khoản 

nợ khó đòi, ngân hàng sẽ không thu được vốn đã cho HKD vay đồng thời lại 

phát sinh thêm chi phí quản lý và chi phí giám sát thu nợ. Các khoản chi phí 

này thực tế còn cao hớn các khoản thu nhập từ việc tăng lãi suất các khoản nợ 

quá hạn bởi vì đây là khoản thu nhập ngân hàng khó có khả năng thu hồi, 

đồng thời vẫn trích lập dự phòng cho những rủi ro, làm gia tăng chi phí và dẫn 

đến việc giảm sút lợi nhuận của NHTM. 

- Giảm khả năng thanh khoản: Các NHTM thường lập kế hoạch cân đối 

dòng tiền ra và dòng tiền vào, các món vay không được thanh toán đầy đủ và 

đúng hạn sẽ dẫn đến mất cân đối giữa hai dòng tiền. Các khoản tiền gởi, tiền 

tiết kiệm của khách hàng vẫn phải thanh toán đúng kỳ hạn trong khi các món 

vay lại không hoàn trả đúng hạn, do đó nếu ngân hàng không đi vay hoặc bán 

các tài sản của mình thì khả năng chi trả của ngân hàng sẽ bị hạn chế, ngân 

hàng sẽ gặp khó khăn trong khâu thanh toán. 

- Giảm uy tín, có thể phá sản: Nếu tình trạng mất khả năng chi trả của 

ngân hàng diễn ra nhiều lần hay thông tin về RRTD của ngân hàng bị tiết lộ ra 

công chúng thì uy tín của ngân hàng đó trên thị trường tài chính sẽ bị giảm 

sút. Hậu quả là ngân hàng sẽ khó khăn trong việc huy động vốn từ dân cư và 

thiết lập giao dịch với các doanh nghiệp, các ngân hàng khác. Nếu RRTD xảy 

ra ở mức độ nghiêm trọng, NHTM mất khả năng thanh toán, kết quả kinh 
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doanh thua lỗ trầm trọng sẽ dẫn đến khả năng gây tâm lý hoang mang, lo sợ 

cho các khách hàng gởi tiền dẫn đến tình trạng đồng loạt rút hết tiền gởi tại 

NHTM, đẩy NHTM đi tới việc phá sản. 

*Tác động đến nền kinh tế: 

Đặc điểm hoạt động của hệ thống NHTM là huy động vốn nhàn rỗi 

trong nền kinh tế để cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về vốn. 

Khi rủi ro tín dụng xảy ra, không những ngân hàng bị thiệt hại mà quyền lợi 

của người gửi tiền cũng bị ảnh hưởng. Khi một ngân hàng gặp phải rủi ro tín 

dụng hay bị phá sản, vì tâm lý lo sợ nên để bảo toàn tài sản của mình, người 

gửi tiền ồ ạt đến rút tiền ở các ngân hàng khác, làm cho hệ thống ngân hàng 

gặp nhiều khó khăn trong vấn đề chi trả và có nguy cơ mất khả năng thanh 

toán, dẫn đến bị phá sản và nền kinh tế bị tê liệt. Sự rối loạn của các ngân 

hàng thương mại sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế làm cho nền kinh 

tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, khủng hoảng tài 

chính, xã hội mất ổn định. 

1.1.4. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của 

NHTM 

a. Khái niệm quản trị ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay HKD là quá trình ngân hàng tiếp 

cận rủi ro tín dụng trong cho vay HKD một cách khoa học, toàn diện qua việc 

nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng bằng nhiều công cụ, 

phương pháp nhằm hạn chế thiệt hại tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra.  

b. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

Nguyên tắc chấp nhận rủi ro: Trong thực tế, rủi ro và lợi nhuận luôn đi 

đôi với nhau, nói cách khác hoạt động ngân hàng là phải mạo hiểm với những 

rủi ro tính toán được. Mỗi cơ hội đầu tư luôn mang theo những rủi ro tiềm ẩn, 

hiểu rõ  và đầy đủ về những loại rủi ro chính yếu  là cần thiết để mạo hiểm có 
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tính toán và đưa ra quyết định nhanh và chính xác. 

Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép: Nguyên tắc này đòi hỏi phần lớn 

rủi ro trong “gói rủi ro cho phép” phải có khả năng điều tiết trong quá trình 

quản lý, không phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan và chủ quan của nó. 

Ngoài ra, đối với những loại rủi ro không có khả năng điều chỉnh cần phải đẩy 

sang các công ty bảo hiểm bên ngoài. Ngân hàng có thể chuyển rủi ro tín 

dụng trong cho vay HKD qua các công ty bảo hiểm bằng cách mua bảo hiểm 

cho các khoản tín dụng trong cho vay HKD và khi rủi ro xảy ra ngân hàng sẽ 

được các công ty bảo hiểm bồi thường một phần hay toàn bộ tổn thất tuỳ theo 

loại bảo hiểm đã mua. 

Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung và khả năng đáp ứng của 

NHTM: Nguyên tắc này là nền tảng của lý thuyết quản trị rủi ro, các ngân 

hàng trong quá trình hoạt động của mình chỉ cho phép chấp nhận các mức độ 

rủi ro mà thiệt hại khi chúng xảy ra ở mức không được cao quá khả năng đáp 

ứng của NHTM. Có nghĩa rằng, tất cả các loại rủi ro có mức độ rủi ro cao hơn 

khả năng đáp ứng của NHTM cần được loại bỏ. Ngân hàng không nên đánh 

đổi giữa lợi nhuận và an toàn tín dụng khi rủi ro quá cao. 

c. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

Quá trình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay HKD bao gồm 4 nội 

dung: Nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài trợ rủi ro tín dụng. 

* Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

- Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh là quá trình xác 

định liên tục và có hệ thống các rủi ro và bất định của một tổ chức. Bất kỳ 

khoản vay nào cũng có thể có vấn đề, việc sớm nhận diện các thông tin, dấu 

hiệu về nguồn rủi ro tín dụng, hiểm họa và nguy cơ rủi ro tín dụng sẽ giúp 

ngân hàng có thể nhận biết và có giải pháp xử lý sớm các vấn đề một cách 

hiệu quả. 
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- Ngân hàng thực hiện nhiều phương pháp giám sát thực tiễn sản xuất 

kinh doanh của khách hàng và việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng 

tín dụng đã ký với khách hàng nhằm phát hiện ra các dấu hiệu rủi ro thực tiễn 

và những biến động xấu trong sản xuất kinh doanh của khách hàng. 

- Có các phương pháp nhận dạng rủi ro sau: Phương pháp lưu đồ, 

phương pháp nghiên cứu dữ liệu tổn thất trong quá khứ, phương pháp bảng 

liệt kê, phương pháp phân tích tài chính, phương pháp giao tiếp với chuyên 

gia, phương pháp đánh giá các hiểm họa tín dụng, phương pháp giao tiếp với 

nội bộ tổ chức, phương pháp phân tích hợp đồng trong phân tích, nhận dạng 

rủi ro. 

* Đo lƣờng rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

- Đo lường rủi ro tín dụng là việc dùng các mô hình để lượng hoá rủi ro 

đối với danh mục cho vay, từng khách hàng vay và từng khoản vay cụ thể. Từ 

đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa cũng như mức 

trích lập dự phòng rủi ro.  

- Mô hình định tính: Các nội dung phân tích thường được các ngân hàng 

gộp lại thành từng nhóm nhằm thẩm định từng mặt, từng khía cạnh khác nhau. 

Các ngân hàng thường dùng tiêu chuẩn CAMPARI: Character (tư cách của 

người vay), Ability (năng lực của người vay), Margin (lãi cho vay), Purpose 

(mục đích vay), Amount (số tiền vay), Repayment (sự hoàn trả), Insurance (bảo 

hiểm); hoặc tiêu chuẩn 5C: Character (tư cách của người vay), Capital (vốn), 

Capicity (năng lực), Collateral (bảo đảm ), Conditions (điều kiện). Trong đó, tiêu 

chuẩn 5C được sử dụng phổ biến hơn trong công tác phân tích và đo lường rủi ro 

tín dụng. 

- Mô hình định lượng:  

+ Mô hình điểm số Z : Z= 1.2X1+1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4+1.0X5  

Trong đó:  X1 là hệ số vốn lưu động/ tổng tài sản 
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X2 là hệ số lợi nhuận chưa phân phối/ tổng tài sản 

X3 là hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi/ tổng tài sản  

X4 là hệ số giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu /giá trị hạch 

toán của tổng nợ 

X5 là hệ số doanh thu/ tổng tài sản 

Nếu Z< 1.8 : Khách hàng có khả năng xảy ra rủi ro cao 

1.8< Z < 3 : Không xác định được 

Z > 3  : Khách hàng không có khả năng vỡ nợ. 

+ Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

đánh giá nội bộ IRB ( Internal Ratings Based) 

EL = EAD x PD x LGD 

Trong đó: EL ( expected loss) là tổn thất tín dụng dự kiến 

  EAD ( Exposure at Defaut) là tổng dư nợ của khách hàng tại 

thời điểm khách hàng không trả được nợ 

  PD là xác suất không trả được nợ 

  LGD là tỷ trọng tổn thất ước tính. 

* Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

Là quá trình ngân hàng vận dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến 

lược và các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, phân tán, giảm 

thiểu, trung hoà, chuyển giao, tự tài trợ nhằm giới hạn mức độ tổn thất do rủi 

ro tín dụng gây ra. 

* Tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

Tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay HKD là việc ngân hàng sử dụng các 

nguồn tài chính bên ngoài và bên trong một cách chủ động để bù đắp cho 

những tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra, bao gồm: 

 - Thanh lý tài sản 

 - Thu nợ thông qua các điều khoản khác của hợp đồng về điều kiện 
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đảm bảo tiền vay 

 - Xử lý tài sản thông qua pháp lý 

 - Thu nợ thông qua các hợp đồng bảo hiểm, bán nợ 

1.2. KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH 

DOANH CỦA NHTM  

1.2.1. Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh 

doanh 

Trong thời gian trước đây, có khá nhiều ngân hàng ở Việt Nam vẫn xem 

nhẹ việc kiểm soát RRTD, xem đây chỉ là hoạt động hỗ trợ trong tổng thể 

hoạt động của ngân hàng. Thực sự đây là một quan điểm sai lầm đã được 

minh chứng qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, khi các NHTM coi nhẹ 

công tác kiểm soát RRTD sẽ dẫn đến những hậu quả rất lớn. 

Hiện nay, công tác kiểm soát RRTD đã được đánh giá là một phần gắn 

kết với các hoạt động của NHTM khi đặt những kế hoạch, chiến lược kinh 

doanh hay là các mục tiêu tăng trưởng. Bởi NHTM đó cần xác định được 

những rủi ro của mình, mức giới hạn rủi ro mà bản thân NHTM sẵn sàng chấp 

nhận , để từ đó đề ra những biện pháp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản của 

mình. 

Chính vì vậy, hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay hộ KD của 

NHTM chính là các biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những tổn thất có thể 

xảy ra trong tương lai khi NHTM biết cách cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận 

và an toàn trong hoạt động tín dụng. 

Như vậy, kiểm soát RRTD là quá trình ngân hàng vận dụng các biện 

pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt động để ngăn 

ngừa, né tránh, phân tán, giảm thiểu, trung hoà, chuyển giao nhằm giới hạn 

mức độ thiệt hại tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra. 

Các biện pháp cơ bản để kiểm soát rủi ro gồm có: 
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- Các biện pháp né tránh rủi ro: Là việc né tránh những hoạt động hoặc 

những nguyên nhân làm phát sinh tổn thất, mất mát có thể. Để né tránh rủi ro 

có thể sử dụng một trong hai biện pháp; chủ động né tránh trước khi rủi ro 

xảy ra hoặc né tránh bằng cách loại bỏ những nguyên nhân gây ra rủi ro. 

- Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất: Đây là biện pháp để giảm thiểu 

những thiệt hại, mất mát do rủi ro mang lại. Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất 

bao gồm: tập trung tác động vào chính mối nguy cơ để ngăn ngừa tổn thất, tác 

động vào môi trường rủi ro, sự tương tác giữa mối nguy cơ và môi trường rủi 

ro. 

- Các biện pháp giảm thiểu tổn thất: Đây là biện pháp để giảm thiểu 

những thiệt hại, mất mát do rủi ro mang lại, thông thường sử dụng các 

phương pháp như ; đa dạng danh mục cho vay, gia hạn nợ, cấu trúc lại nợ, 

kiểm soát dòng tiền, theo dõi, kiểm tra giám sát các quy trình để giảm thiểu 

tổn thất rủi ro. 

- Tài trợ rủi ro: Nhằm bù đắp những thiệt hại, mất mát khi có tổn thất 

xảy ra, các biện pháp tài trợ gồm có: 

+ Tự khắc phục rủi ro: Là phương pháp NHTM bị rủi ro tự mình thanh 

toán các tổn thất, nguồn bù đắp rủi ro là vốn tự có của chính NHTM và các 

khoản đi vay. 

+ Chuyển giao rủi ro: bằng cách chuyển tài sản hoặc hoạt động có rủi ro 

đến cho người, tổ chức khác trong đó quy định chuyển giao rủi ro không 

chuyển giao tài sản cho người nhận rủi ro (mua bảo hiểm) hoặc đa dạng hoá 

rủi ro.  

1.2.2. Đặc điểm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh 

doanh 

- Kiểm soát rủi ro tín dụng được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt  

trước, trong và sau khi cho vay: 
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Nhằm hạn chế tối thiểu các rủi ro tín dụng trong cho vay HKD, yêu cầu 

quan trọng nhất là CBTD cần phải kiểm soát thường xuyên và liên tục trong 

toàn bộ quá trình vay vốn của khách hàng nhằm đảm bảo khả năng thu hồi 

vốn. CBTD nhất thiết phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên một cách chặt chẽ 

các giai đoạn trước, trong và sau khi cho vay. 

+ Kiểm tra, kiểm soát trước khi cho vay: Nắm rõ các thông tin liên quan 

đến khách hàng hộ kinh doanh  làm cơ sở cho việc thẩm định và quyết định 

cho vay 

+ Kiểm tra, kiểm soát trong khi cho vay:  Giúp cho chi nhánh cho vay 

đúng đối tượng, kiểm chứng được nhu cầu vay của hộ kinh doanh. Việc kiểm 

chứng này thực hiện thông qua kiểm tra chứng từ giải ngân.  

+ Kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay: Nhằm biết chắc rằng vốn vay 

được sử dụng đúng mục đích và đánh giá được hiệu quả thực hiện phương án 

kinh doanh, khả năng trả nợ của hộ kinh doanh.  

- Trong kiểm soát rủi ro tín dụng, ngân hàng cần xem xét lựa chọn mục tiêu 

kiểm soát rủi ro trong quan hệ với mục tiêu tăng trưởng cho vay và các mục tiêu 

khác: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh rủi ro, vì vậy trong kiểm 

soát RRTD ngân hàng cần xem xét đến mục tiêu cụ thể của mình trong từng giai 

đoạn để đưa ra những chiến lược và chính sách cho vay phù hợp. Cần phải xem 

xét trong từng giai đoạn, nếu ngân hàng đang cần tăng trưởng tín dụng thì cần 

phải nới lỏng kiểm soát rủi ro để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng, ngược lại 

nếu ngân hàng đang hướng tới mục tiêu nâng cao chất lương tín dụng, giảm 

thiểu nợ xấu thì cần phải thắt chặt kiểm soát RRTD. Nói tóm lại, đây là một bài 

toán đòi hỏi các ngân hàng phải có sự tính toán cẩn thận, chấp nhận đánh đổi sao 

cho phù hợp và nằm trong khả năng chịu đựng của ngân hàng. 
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1.2.3. Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh 

doanh của NHTM 

Để thực hiện tốt kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh, 

ngân hàng cần thực hiện các công cụ cụ thể sau: 

- Né tránh rủi ro tín dụng: Quy định những đối tượng, những trường hợp 

không cho vay, lựa chọn khách hàng cho vay qua kết quả xếp hạng tín dụng 

nội bộ, lựa chọn cơ hội cho vay qua kết quả thẩm định tín dụng… 

- Ngăn ngừa rủi ro tín dụng: 

+Phân cấp quyền hạn quyết định trong cho vay 

+Xây dựng và thực hiện quy trình cho vay chặt chẽ 

- Giảm thiểu rủi ro tín dụng: Giám sát khách hàng vay và khoản vay, gia 

hạn nợ, giản nợ, giảm lãi, bảo đảm tiền vay bằng tài sản.. 

- Trung hoà rủi ro tín dụng: Hoán đổi tín dụng, quyền chọn tín dụng 

- Chuyển giao rủi ro tín dụng: Bảo hiểm tín dụng, bán nợ, chứng khoán 

hoá nợ xấu… 

- Tự tài trợ: Trích lập dự phòng xử lý ro tín dụng tạo nguồn tài chính bên 

trong bù đắp tổn thất… 

- Các điều kiện khác: Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự, chế độ trách nhiệm; 

ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý cho vay, tổ chức và khai 

thác nguồn thông tin tín dụng HKD, kiểm soát tuân thủ… 

1.2.4. Các tiêu chí phản ánh kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay hộ kinh doanh của NHTM 

Mục đích cuối cùng của kiểm soát RRTD là hạn chế thiệt hại do rủi ro gây 

ra bằng cách duy trì RRTD trong phạm vi giới hạn có thể chấp nhận được. Do 

đó, để đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng, ngân hàng thường  sử dụng các 

chỉ tiêu sau: 
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a. Cơ cấu dư nợ theo mức độ rủi ro tín dụng 

Trong cơ cấu dư nợ, tỷ trọng nợ nhóm 1 càng cao, các nhóm nợ còn lại 

càng thấp cho thấy chất lượng tín dụng tốt; nợ xấu thấp, rủi ro càng thấp và 

ngược lại. 

Sự thay đổi cơ cấu dư nợ của hộ KD theo khả năng thu được thể hiện 

qua mức độ biến động tỷ trọng các nhóm nợ theo thời giao. Thông qua chỉ 

tiêu này, chúng ta có thể có cái nhìn tổng quát về tỷ trọng của mỗi nhóm nợ 

cho vay hộ KD biến động như thế nào qua từng năm, từ đó có thể đánh giá 

được những kết quả của hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay hộ KD của 

NHTM. Nếu tỷ trọng các khoản nợ nhóm 2, nợ xấu cho vay hộ KD giảm đi 

theo từng năm thể hiện công tác kiểm soát RRTD đối với cho vay hộ KD của 

NHTM đã được chú trọng, mang lại hiệu quả tích cực và ngược lại. 

Việc phân loại nợ được thực hiện theo quyết định số 493/2005/QĐ-

NHNN và quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN. 

b. Tỷ lệ nợ xấu 

Theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN và quyết định số 18/2007/QĐ-

NHNN về sửa đổi, bổ sung quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, nợ xấu bao 

gồm các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5. 

Tỷ lệ nợ xấu của các hộ KD là một tiêu chí rất quan trọng nhằm đánh giá 

mức độ RRTD trong cho vay hộ KD của NHTM. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư 

nợ càng cao thì mức độ RRTD trong cho vay  HKD của NHTM càng lớn và 

ngược lại, nó đồng thời thể hiện năng lực quản lý RRTD đối với tín dụng hộ 

KD của NHTM đó hiệu quả cao hay thấp. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu kỳ này so 

với kỳ trước cho thấy hiệu quả công tác quản lý nợ xấu. Trong đó: 

                          Dư nợ xấu 

Tỷ lệ nợ xấu = -----------------  x 100% 

                          Tổng dư nợ
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c. Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể 

Dự phòng rủi ro tín dụng là khoản tiền đã trích lập để dự phòng cho 

những tổn thất có thể xảy ra. Số tiền trích lập và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 

phản ánh được nguồn dự phòng rủi ro của ngân hàng. DPRR cụ thể càng cao 

chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng không tốt và rủi ro mà ngân hàng 

có thể gặp phải khá cao.   

Các nhóm nợ của hộ KD có những tỷ lệ trích lập DPRR khác nhau, các 

khoản nợ của hộ KD nếu bị phân loại ở các nhóm nợ xấu càng cao thì tỷ lệ 

trích lập dự phòng càng cao và do đó chi phí để NHTM bỏ ra trích lập càng 

nhiều hơn. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những chỉ tiêu cho thấy các 

khoản chi phí mà NHTM bỏ ra nhằm mục đích tạo lập dự phòng cho những tổn 

thất trong tương lai mà NHTM có thể gặp phải nếu xảy ra rủi ro tín dụng. Nếu 

mức tỷ lệ dự phòng giảm đi nghĩa là NHTM đã giảm bớt được các khoản chi 

phí, tăng thêm lợi nhuận, đây là kết quả có được từ việc áp dụng các chính sách 

kiểm soát RRTD đối vợi hộ KD đã đem lại hiệu quả và ngược lại. 

Trong đó, tỷ lệ DPRR đã trích lập được tính theo công thức: 

                         
DPRR cụ thể đã trích lập 

Tỷ lệ DPRR cụ thể đã trích lập = ----------------------------     x 100% 

                                                               Tổng dư nợ
 

  

NHTM thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung bằng 0,75% tổng 

giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 qui định tại điều 6 hoặc điều 7 

Quyết định 493 để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

d. Tỷ lệ nợ xoá ròng 

Nợ xóa là khoản nợ được xếp vào nợ xấu trong một thời gian theo quy định 

và khách hàng không còn khả năng chi trả nên ngân hàng phải xóa nợ bằng cách 
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sử dụng nguồn dự phòng rủi ro đã trích để thực hiện xóa nợ. Tỷ lệ xóa nợ ròng 

càng cao cho thấy công tác kiểm soát rủi ro của ngân hàng càng hạn chế. 

Xóa nợ ròng = Dƣ nợ xóa – Số tiền đã thu hồi 

Tỷ lệ xóa nợ ròng trong kỳ = (Nợ xóa ròng trong kỳ/Tổng dƣ nợ )x 100% 

Từ việc tính toán các chỉ tiêu cụ thể nói trên,  so sánh với mức kế hoạch 

đề ra để đánh giá kết quả kiểm soát RRTD trong cho vay HKD. 

1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng 

trong cho vay hộ kinh doanh của NHTM 

Công tác kiểm soát RRTD trong cho vay hộ KD chịu ảnh hưởng bởi rất 

nhiều nhân tố khác nhau, theo đó có thể phân chia các nhân tố này thành hai 

loại nhân tố chính như sau: 

a. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng  

- Chính sách tín dụng nói chung và chính sách cho vay HKD nói riêng: 

Chính sách tín dụng là tổng thể các quy định của NHTM về hoạt động tín 

dụng nhằm đưa ra định hướng và hướng dẫn hoạt động của cán bộ NHTM 

trong việc cấp tín dụng cho khách hàng thông qua các nội dung cụ thể về 

nguyên tắc cho vay, mức cho vay, thời hạn cho vay , lãi suất cho vay, mức 

bảo đảm cho mỗi khoản tín dụng. Bên cạnh đó, NHTM căn cứ vào chính sách 

tín dụng đã định, đưa ra chính sách cho vay đối với hộ KD tuỳ theo đặc điểm 

của từng loại hình hộ KD sẽ có những chính sách phù hợp. Tóm lại, nhằm 

mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả, nhất thiết phải xây dựng chính sách 

tín dụng và chính sách cho vay hộ KD hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - 

xã hội cũng như những điều kiện của bản thân NHTM. 

- Quy mô cho vay HKD: Ngân hàng cần phải xây dựng quy mô phù hợp 

với từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của HKD, căn cứ vào tình hình hoạt 

động của HKD có thể nhận biết được quy mô thông qua việc phân tích, đánh 

giá các tiêu chí như số lượng lao động, lĩnh vực kinh doanh... 
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- Năng lực quản trị điều hành: Năng lực quản trị, điều hành rất quan trọng 

đối với hoạt động ngân hàng, nếu ngân hàng có bộ máy quản lý điều hành tốt, 

đưa ra được những định hướng, chính sách và các chiến lược phù hợp đối với 

cho vay khách hàng HKD sẽ giúp cho HKD phát triển sản xuất kinh doanh bền 

vững từ đó ngân hàng cũng sẽ phát triển bền vững và ngược lại. 

- Nguồn thông tin tín dụng đối với khách hàng vay là HKD: Tổ chức khai 

thác nguồn thông tin tín dụng không tốt, không kịp thời và chính xác để CBTD 

có thể đánh giá, phân tích chính xác trước khi cho vay thì hậu quả của nó sẽ 

dẫn đến RRTD, bên cạnh đó do thiếu thông tin nên dễ dẫn đến việc định giá tài 

sản bảo đảm không chính xác hoặc phương pháp định giá không phù hợp. 

- Các nhân tố về con người: Với một đội ngũ CBTD có năng lực, phẩm 

chất tốt thì khả năng kiểm soát RRTD của NHTM cũng được nâng cao. 

Ngược lai, nếu CBTD yếu chuyên môn hoặc do suy thoái đạo đức cố tình làm 

trái quy định thì gây ra rất nhiều hậu quả  và rủi ro cho ngân hàng. 

- Nhân tố hạ tầng, công nghệ : Ngày nay, với sự xuất hiện ngày càng 

nhiều các NHTM dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đòi hỏi ngân 

hàng phải thường xuyên mở rộng cơ sở vật chất, cải tiến công nghệ, nếu 

không ngân hàng sẽ khó mở rộng thị phần, khả năng thu hút khách hàng sẽ bị 

hạn chế. Ngoài ra, công nghệ thông tin hiện đại sẽ góp phần rất nhiều trong 

việc quản lý hồ sơ khách hàng, cập nhật thông tin, cho phép ngân hàng theo 

dõi, tìm hiểu thông tin về khách hàng dễ dàng, thuận lợi hơn. Thông qua đó, 

ngân hàng có thể  kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, tiết kiệm hơn. 

b. Nhóm nhân tố từ bên ngoài ngân hàng 

- Nhân tố liên quan đến khách hàng là hộ kinh doanh: 

+ KH sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ:  

Đa số các khách hàng hộ KD khi vay vốn ngân hàng đều có các phương án 

kinh doanh cụ thể, khả thi. Số lượng các khách hàng hộ KD sử dụng vốn sai 
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mục đích, cố ý lừa đảo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản không nhiều. Tuy 

nhiên vẫn có những vụ việc phát sinh để lại hậu quả hết sức nặng nề, liên 

quan đến uy tín của các cán bộ, làm ảnh hưởng xấu đến các  HKD khác. 

+ Khả năng quản lý của HKD không tốt: Đặc điểm của hộ KD là năng 

lực quản lý, điều hành còn hạn chế nên có những trường hợp hộ KD còn yếu 

về khả năng quản lý, điều hành nên trong quá trình kinh doanh và sử dụng 

vốn vay còn kém hiệu quả, có một số trường hợp dẫn đến mất vốn làm ảnh 

hưởng đến ngân hàng. 

+ Tình hình tài chính của HKD yếu kém, thiếu minh bạch, làm cho 

nguồn thông tin đầu vào không chính xác. 

- Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế phát triển ổn định sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngân hàng trong công tác kiểm soát  RRTD. Tuy nhiên có thể thấy, 

sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM dẫn đến hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng sẽ tác 

động đến tính tuân thủ và khách quan của công tác kiểm soát RRTD. 

- Môi trường pháp lý: Các quy định của pháp luật không thuận lợi cho 

việc kiểm soát RRTD của NHTM; hiện có rất nhiều quy định pháp luật chồng 

chéo gây mâu thuẫn và không hỗ trợ cho các NHTM trong việc thanh lý 

TSBĐ, thu hồi nợ vay. Ngoài ra, thời gian khiếu kiện, thụ lý vụ án kéo dài 

không phù hợp gây cản trở rất nghiều đến chất lượng của TSBĐ. 

- Môi trường thông tin: Những đòi hỏi về thông tin của các ngân hàng vẫn 

chưa được đáp ứng một cách đầy đủ, nhánh chóng và kịp thời. Bên cạnh đó các 

thông tin của HKD cung cấp cho ngân hàng chưa đáng tin cậy. 

- Chính sách của nhà nước : Các chính sách của nhà nước thường xuyên 

thay đổi, văn bản chồng chéo, thiếu hợp lý, không có tính dự báo sẽ ảnh 

hưởng đến công tác kiểm soát RRTD. 

- Sự cạnh tranh của các ngân hàng: Trong một môi trường hoạt động  

kinh doanh mà có quá nhiều đối thủ cùng cạnh tranh cũng sẽ ảnh hưởng đến 
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công tác kiểm soát RRTD do ngân hàng đôi khi phải nới lỏng các quy định về 

cho vay như chất lượng TSBBĐ, quy trình cho vay...nhằm lôi kéo khách 

hàng, mở rộng thị phần. Điều này rất dễ dẫn đến NHTM vẫn cho vay các món 

kém chất lượng sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thất tín dụng trong tương lai. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 Từ những nội dung đã trình bày ở chương 1, có thể nói rằng rủi ro tín 

dụng có tác động rất lớn đối với hoạt động ngân hàng, nó không chỉ gây ra sự 

biến động lớn trong lợi nhuận mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả 

năng phá sản của ngân hàng và sức mạnh của nền kinh tế. Chấp nhận RRTD 

như là một phần tất yếu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, vấn đề cốt lõi 

là NHTM cần có biện pháp nào để kiểm soát RRTD ở một tỷ lệ có thể chấp 

nhận được. Qua đó, NHTM đảm bảo có thể kiểm soát được những tổn thất do 

RRTD đem lại đồng thời vẫn tạo ra lợi nhuận kinh doanh, đảm bảo tính ổn 

định, bền vững cho hoạt động của mình. Trong chương 1, tác giả đã giới thiệu 

một cách tổng quan  những lý luận cơ bản về HKD, RRTD trong cho vay 

HKD đồng thời đề cập đến vấn đề kiểm soát RRTD trong cho vay HKD, các 

chỉ tiêu đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến 

hoạt động này của NHTM. Trên cơ sở lý thuyết đó, chương 2 sẽ đi vào phân 

tích và đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh 

NHNo&PTNT EaKpam – ĐakLak, những thành công và hạn chế nhằm tìm ra 

các giải pháp cho vấn đề đó. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG 

CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH 

EAKPAM - ĐAKLAK 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH EAKPAM - ĐAKLAK 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Chi nhánh Agribank EaKpam được thành lập theo quyết định số 

889/TCCB ngày 30/08/1999 của giám đốc Agribank ĐakLak. Chi nhánh 

EaKpam hoạt động theo mô hình ngân hàng loại 4 trực thuộc Agrbank huyện 

Cưmgar, ĐakLak. 

Căn cứ quyết định số 353/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 31/03/2008 của Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam về việc sắp xếp, điều chỉnh chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc 

Agribank ĐakLak, kể từ ngày 03/08/2009 chuyển chi nhánh Agribank 

EaKpam thành chi nhánh trực thuộc Agribank ĐakLak. 

Sự ra đời của chi nhánh Agribank EaKpam, ĐakLak nhằm mục đích mở 

rộng mạng lưới kinh doanh của hệ thống Agribank nói chung và chi nhánh 

Agribak ĐakLak nói riêng nhằm tiếp cận các thành phần kinh tế, các tầng lớp 

dân cư trong xã hội. Mặt khác, chi nhánh ra đời nhằm chuyển tải vốn đến tận 

tay người dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh cũng như tiêu dùng 

một cách có hiệu quả và thuận tiện nhất. 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ  

Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Agribank EaKpam hoạt động theo 

quy chế của Agribank và theo quy định của pháp luật. Chi nhánh  có chức 

năng kinh doanh và quản lý trực tiếp đồng tiền Việt Nam và ngoại tệ, chi 

nhánh đảm nhiệm những nhiệm vụ cụ thể sau đây: 
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Cho vay đến tất cả các thành phần kinh tế; nhận tiền gởi và phát hành kỳ 

phiếu các loại, dịch vụ chuyển tiền, bảo lãnh các khoản vay, thanh toán cho 

các pháp nhân trong nước, thanh toán quốc tế. 

Dịch vụ phát hành thẻ Success ( ATM ) và thẻ tín dụng nội địa; dịch vụ 

chi trả kiều hối. 

Đại diện cho chi nhánh Agribank ĐakLak trong những vấn đề liên quan 

đến địa phương. 

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý  

Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Agribank EaKpam gồm có: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ghi chú:   Quan hệ trực tuyến 

   Quan hệ chức năng 

a. Ban giám đốc 

Giám đốc: Là người đứng đầu bộ máy quản lý, có nhiệm vụ tổ chức điều 

hành mọi hoạt độnh của chi nhánh, trực tiếp ký kết hợp đồng tín dụng, hợp 

đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, chịu trách nhiêm trước giám đốc Agribak 

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Phòng 

KHKD 

Phòng 

KTNQ 
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Đak Lak và pháp luật về các quyết định của mình. Được uỷ quyền cho phó 

giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng tối đa 70% mức uỷ quyền phán quyết của 

giám đốc Agribank ĐakLak đối với các dự án vay vốn trong phạm vi được uỷ 

quyền. 

Phó giám đốc: Phụ trách kế toán, ngân quỹ, là người thay mặt giám đốc 

giải quyết các công việc của chi nhánh khi giám đốc đi vắng, điều hành chi 

nhánh theo sự phân công uỷ quyền của giám đốc, chịu trác nhiệm trước giám 

đốc về các nhiệm vụ được phân công, uỷ quyền. 

b. Các phòng ban 

- Phòng kế hoạch kinh doanh: 

Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội trong địa bàn hoạt động. 

Giao dịch trực tiếp với khách hàng. 

Thẩm định các phương án, dự án đầu tư ngắn hạn, trung dài hạn theo quy 

trình và quy định của ngành. 

Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ đến 

hạn, nợ quá hạn, lãi tiền vay và đề xuất các phương án xử lý nợ quá hạn, nợ 

xấu. 

Thực hiện công tác thông tin phòng ngừa rủi ro. 

Thực hiện các nghiệp vụ khác trong phạm vi, chức nămg của phòng. 

- Phòng kế toán ngân quỹ: 

Tổ chức hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh của chi nhánh. 

Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản, lập các thủ tục và chi trả tiền gởi 

tiết kiệm, tiền gởi của các tổ chức kinh tế, các nhân. 

Lập các chứng từ, giải ngân tiền mặt khi khách hàng nhận và thu tiền khi 

khách hàng trả nợ vay. 

Tổ chức thực hiện dịch vụ thánh toán, chuyển tiền, thực hiện công tác 

điện toán và xử lý thông tin. 
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Chấp hành chế độ quyết toán hàng năm với hội sở. 

Chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính đối với ngân sách nhà nước và 

quyết định về nghĩa vụ tài chính của hệ thống. 

Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu, số liệu 

theo quy định của Nhà nước và ngành Ngân hàng. 

Tổ chức bảo quản hồ sơ thế chấp, cầm cố, bảo lãnh do phòng kế hoạch 

kinh doanh chuyển sang. 

 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 

 a. Về huy động vốn  

Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

I - Nguồn vốn huy động 

1.Theo thành phần kinh tế 

- Huy động từ dân cư 

- Huy động từ TCKT 

2. Theo loại tiền 

- Bằng VNĐ 

- Bằng ngoại tệ và vàng 

110.320 

- 

95.265 

11.604 

 

110.320 

121.602 

- 

108.137 

13.465 

 

121.602 

136.326 

- 

120.325 

16.001 

 

125.326 

Tốc độ tăng trưởng nguồn VHĐ so 

với năm trước (%) 

1. Theo thành phần kinh tế 

- Huy động từ dân cư 

- Huy động từ TCKT 

2. Theo loại tiền 

- Bằng VNĐ 

- Bằng ngoại tệ và vàng 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.22 

 

- 

13.52 

16.03 

- 

10.22 

- 

12.1 

 

- 

11.27 

18.83 

- 

12.1 

- 

(Nguồn : Phòng KHKD chi nhánh) 
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Với phương châm hoạt động của NHTM là “Đi vay để cho vay”, 

Agribank EaKpam đã chú trọng đến công tác huy động vốn, đặc biệt là tiền 

gởi dân cư. Từ khi thành lập đến nay (2013), nguồn vốn huy động của chi 

nhánh đã đạt được trên 136 tỷ đồng, trong đó tiền gởi dân cư chiếm trên  120 

tỷ đồng ( chiếm 88% tổng nguồn vốn) 

Qua số liệu (Bảng 2.1) ta thấy, tốc độ huy động vốn của Agribank chi 

nhánh EaKpam qua 3 năm đều tăng trưởng ở mức độ vừa phải. Tỷ lệ tăng 

trưởng lần lượt qua các năm là 10.22%, 12.10%. Việc huy động chủ yếu từ 

nguồn tiền gởi dân cư, chiếm tỷ lệ 86.34 – 88.26%. Trong đó, nguồn huy 

động hoàn toàn bằng VND, không có tiền gởi ngoại tệ. 

Nhìn chung, việc tăng trưởng huy động vốn qua các năm đều tăng 

trưởng, nhưng mức tăng chưa cao do đặc điểm chi nhánh đóng trên địa bàn 

nông thôn và tiền nhàn rỗi của người dân nơi đây chưa nhiều. Tuy nhiên, cần 

phải nhìn nhận rằng kết quả như trên rất đáng khích lệ đối với chi nhánh, nhờ 

có chính sách huy động linh hoạt, đa dạng, phù hợp với các nhu cầu gởi tiền 

của khách hàng bằng các sản phẩm đa dạng như ;tiết kiệm học đường , khách 

hàng gởi có thể giao dịch rút tiền nhiều nơi, tiết kiệm dự thưởng, áp dụng 

chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt là đối với những khách hàng truyền 

thống, khách hàng VIP cùng rất nhiều các chương trình khuyến mãi được 

thực hiện thường xuyên… đã tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng trong 

việc thu hút vốn. 

b.Về hoạt động cho vay của chi nhánh 

Cho vay là một trong những loại hình dịch vụ truyền thống của NHTM, 

đối với các NHTM ở Việt Nam nói chung và Agribank EaKpam nói riêng thì 

đây là nguồn thu chủ yếu. Trong những năm gần đây, nhu cầu của HKD về 

vốn để sản xuất kinh doanh rất lớn, nắm được nhu cầu đó Agribank EaKpam 

đã đẩy mạnh cho vay đối với HKD và đạt được những kết quả cụ thể như sau: 
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Bảng 2.2 Tổng dư nợ cho vay 2011-2013 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Tổng dư nợ cho vay 175.245 197.256 220.142 

- Ngắn hạn  120.532 134.375 156.325 

- Trung hạn 54.713 62.881 63.817 

Tốc độ tăng trưởng (%) - 12.5 11.6 

(Nguồn: Phòng KHKD chi nhánh) 

- Xét về tốc độ tăng trưởng cho vay: 

Hoạt động  cho vay của chi nhánh tăng trưởng đều và bền vững qua các 

năm, chi nhánh thực hiện cho vay với rất nhiều hình thức tín dụng phù hợp 

với nhu cầu của khách hàng cho tất cả các đối tượng khách hàng. 

Việc tăng trưởng tín dụng tương đối đều và ổn định như vậy thể hiện sự 

phát triển bền vững của chi nhánh, không vì mục tiêu áp lực lợi nhuận mà 

tăng trưởng nóng, chi nhánh chọn hướng tăng trưởng tín dụng phải bảo đảm 

đi đôi với an toàn vốn. Tỷ lệ tăng trưởng lần lượt qua các năm 2012 và 2013 

là 12.56% và 11.6%. Trong các năm 2012 và 2013 là thời điểm nền kinh tế 

Việt Nam đang bị khủng hoảng, kinh tế đình trệ dẫn đến nhu cầu vay vốn để 

đầu tư sản xuất kinh doanh thấp. Bên cạnh đó, với việc huy động vốn giá cao 

và sử dụng vốn cấp trên chiếm tỷ trọng lớn ( gần 40%) của chi nhánh trong 

thời gian qua bắt buộc chi nhánh phải cho vay với lãi suất cao cũng là một 

trong những rào cản đưa nguồn vốn đến với khách hàng. 

- Xét về cơ cấu cho vay: 

Cơ cấu cho vay của chi nhánh chủ yếu là cho vay ngắn hạn với tỷ trọng 

khá cao trong tổng dư nợ, tỷ lệ này qua các năm từ 2011 – 2013 lần lượt là 

68.77%, 68.12%, 71.01%. Trong hai năm 2011 và 2012 khoản vay ngắn hạn 

chiếm tỷ trọng tương đương nhau và có xu hướng tăng vào năm 2013, tuy 
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nhiên mức tăng không đáng kể. Nhìn chung, cơ cấu dư nợ giữa cho vay ngắn 

hạn và trung hạn của chi nhánh tương đối ổn định. 

c. Kết quả hoạt động kinh doanh: 

Từ khi thành lập đến nay, Agribak EaKpam luôn luôn hoàn thành kết 

quả hoạt động kinh doanh của cấp trên giao, năm sau luôn cao hơn năm trước, 

cụ thể như sau: 

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Doanh thu 27.947 30.562 33.561 

Chi phí  23.338 25.342 27.159 

LNTT 4.690 5.220 6.402 

                                              (Nguồn: Phòng Kế toán chi nhánh) 

Trong 3 năm qua (2011 – 2013), là giai đoạn rất khó khăn đối với nền 

kinh tế và đặc biệt là đối với ngành ngân hàng. Các NHTM cạnh tranh rất gay 

gắt. Tuy nhiên Agribank EaKpam vẫn đứng vững và vượt qua các khó khăn, 

tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh nhìn chung khả quan, tăng 

trưởng và ổn định. Doanh thu hàng năm vẫn tăng trưởng tốt, bảo đảm bù đắp 

đủ chi phí và có lãi với mức lợi nhuận trước thuế hàng năm đều tăng cao hơn 

năm trước, lợi nhuận trước thuế năm 2012 so với năm 2011 có mức tăng là 

11.30%, nhưng qua năm 2013 lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng nhảy 

vọt là 18.46% so với năm 2012, điều nay cho thấy chi nhánh đã có cách điều 

hành phù hợp và quản lý tốt chất lương tín dụng. 



36 

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO 

VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EAKPAM - 

ĐAKLAK 

2.2.1. Đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh vay vốn tại chi nhánh: 

a. Số lượng hộ kinh doanh vay vốn tại chi nhánh  

Kể từ khi thành lập đến nay, bằng tất cả nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán 

bộ nhân viên trong chi nhánh, số lương khách hàng tăng đều qua các năm, đặc 

biệt là đối với khách hàng HKD, cụ thể như sau( Bảng 2.4): 

Bảng 2.4 Khách hàng hộ kinh doanh 

Đơn vị: hộ 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

 

I. Hộ kinh doanh 
Số 

hộ 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

1. Số hộ gia đình 

SXNN 

602 65.3 692 64.4 745 62.2 

2. Số hộ gia đình 

phi SXNN 

320 34.7 383 35.6 452 37.8 

Tổng cộng 922 100 1.075 100 1.197 100 

II. Tăng trưởng   (+,-) % (+,-) % 

1. Số hộ gia đình 

SXNN 

- - 90 15 53 7.7 

2. Số hộ gia đình 

phi SXNN 

- - 63 19.7 69 18 

Tổng cộng - - 153 16.5 122 11.3 

       (Nguồn: Phòng kế hoach kinh doanh chi nhánh) 
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- Xét về tỷ lệ tăng trưởng số  hộ kinh doanh vay vốn: 

Hộ KD đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của 

tỉnh ĐakLak nói chung và huyện CưMgar nơi đặt trụ sở của chi nhánh nói 

riêng. Với chính sách tạo mọi điều kiện cho việc phát triển khách hàng, đẩy 

mạnh tăng trưởng dư nợ tín dụng  cùng với sự nỗ lực của cán bộ nhân viên chi 

nhánh trong việc tìm kiếm các khách hàng mới, trong năm 2012 số HKD đã 

tăng thêm 153 hộ ( 16.5%), tuy nhiên sang năm 2013 cùng với khó khăn của 

nền kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng giảm thấp của toàn hệ thông ngân hàng 

đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng HKD vay vốn tại chi nhánh, trong năm 

2013 số lượng HKD vay vốn tại chi nhánh chỉ tăng thêm  122 hộ ( 11.3% ) so 

với năm 2012. 

- Xét về cơ cấu cho vay: 

Cho vay HKD sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho 

vay HKD của chi nhánh, cơ cấu cho vay hộ sản xuất nông nghiệp đạt mức 

65.3% trong năm 2011, 64.4% trong năm 2012 và 62.2% trong năm 2013, tập 

trung chủ yếu ở các xã CưDleMnông, EaTar, EaHđin. Số hộ gia đình sản xuất 

nông nghiệp vay vốn trong năm 2012 tăng lên 90 hộ (15%) so với năm 2011, 

năm 2013 số hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tăng lên 53 hộ (8%). Nhìn 

chung số hộ tăng đều qua các năm, tuy nhiên xét về tỷ lệ tăng trưởng thì năm 

2013 tỷ lệ tăng trưởng có thấp hơn năm 2012. 

Cơ cấu cho vay hộ sản xuất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 

trong cơ cấu cho vay HKD của chi nhánh, các HKD vay vốn chủ yếu tập 

trung ở những nơi có lợi thế về kinh doanh tiểu thương, kinh doanh cà phê, 

kinh doanh vận tải… chiếm tỷ trọng 34.7%, 35.6%, 37.8% lần lượt cho các 

năm từ 2011 đến 2013. Năm 2012 số lượng hộ gia đình sản xuất phi nông 

nghiệp vay vốn tại chi nhánh tăng 63 hộ (19.7%), năm 2013 tăng 69 hộ 

(18%). 
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b. Tình hình cho vay hộ kinh doanh 

Trong giai đoạn 2011-2013, dư nợ cho vay HKD của chi nhánh tăng 

trưởng trung bình khoảng khoảng 8%/năm. Nhìn chung tình hình tăng trưởng 

qua các năm tương đối ổn định, diễn biến tăng trưởng dư nợ cho vay HKD 

qua các năm có một số đặc điểm như sau: 

- Dư nợ HKD qua các năm đều tăng trưởng ở mức độ vừa phải, bình 

quân khoảng 8%/năm, nhìn chung địa bàn hoạt động của chi nhánh tập trung 

ở 8 xã thuộc huyện CưMgar nên số lượng khách hàng HKD gần như đã ổn 

định nên tốc độ tăng trưởng không cao so với thời gian đầu mới thành lập. 

- Ngoài ra, trong giai đoạn này chi nhánh thực hiện chủ trương tăng 

trưởng tín dụng thận trọng hơn theo hướng chỉ đạo của Agribank cấp trên 

cũng như căn cứ tình hình kinh tế của đất nước, của tỉnh ĐakLak và thực tế 

của kinh tế xã hội tại địa phương, chi nhánh đã áp dụng các biện pháp nhằm 

hạn chế sự tăng trưởng nóng trong hoạt động tín dụng nói chung cũng như 

cho vay HKD nói riêng. Do vậy, dư nợ cho vay HKD của chi nhánh chỉ tăng 

ở mức độ vừa phải. 
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* Cơ cấu cho vay HKD theo ngành kinh tế: 

Bảng 2.5  Phân loại dư nợ hộ kinh doanh theo ngành nghề 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

Dƣ nợ cho vay HKD 

theo ngành nghề 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Dư 

nợ 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Dư 

nợ 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Dư 

nợ 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Nông nghiệp 

- Nông nghiệp 

- Lâm nghiệp 

- Thủy sản 

80.325 

67.561 

 8.657 

 4.107 

78 

66 

 8 

 4 

86.675 

72.984 

10.524 

3.617 

78 

65 

9 

3 

93.258 

81.563 

10.925 

2.770 

77 

67 

9 

2 

Công nghiệp - XDCB  7.695 

 

 7 8.056 7 8.425 7 

Thương mại, dịch vụ 15.567  15 16.753 15 18.524 15 

Tổng cộng 103.587  100 111.484 100 121.207 100 

Tăng trưởng - - +/- % +/- % 

Nông nghiệp 

- Nông nghiệp 

- Lâm nghiệp 

- Thủy sản 

- - 6.350 

5.423 

1.867 

-490 

8 

8 

22 

-12 

6.583 

8.579 

401 

-847 

8 

12 

4 

-23 

Công nghiệp - XDCB - - 361 5 369 5 

Thương mại, dịch vụ - - 1.186 8 1.771 11 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh) 

- Xét về tỷ lệ tăng trưởng: 

+ Năm 2011, dư nợ cho vay HKD của chi nhánh đạt 103,587 tỷ đồng, 

đạt được kết quả khả quan như vậy do sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ lãnh 

đạo và cán bộ nhân viên chi nhánh. 
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Agribank xác định lấy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là mũi nhọn 

chính trong hoạt động kinh doanh, do đó các chính sách về cho vay nông 

nghiệp, nông thôn khá cởi mở và thủ tục đơn giản, tinh gọn nhằm đáp ứng kịp 

thời nhu cầu vay vốn đối với HKD, nhanh chóng đưa đồng vốn đến tận tay 

HKD để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của hộ. Chính vì vậy, tỷ 

trọng cho vay nông nghiệp chiếm đến 78% dư nợ cho vay HKD của chi 

nhánh, trong khi đó thương mại dịch vụ chiếm 15% tỷ trọng cho vạy HKD 

của chi nhánh, ngành công nghiệp- xây dựng cơ bản là ngành chiếm tỷ trọng 

thấp nhất, chỉ 7% dư nợ cho vay HKD của chi nhánh.   

Năm 2012, đây là năm rất khó khăn đối với nền kinh tế, với các chính 

sách nhằm ổn định tình hình kinh tế của chính phủ, NHNN được áp dụng 

nhằm hạn chế việc tăng trưởng nóng về tín dụng gây mất an toàn trong hoạt 

động ngân hàng đã làm cho tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong cho vay HKD của 

chi nhánh chậm lại, dư nợ cho vay HKD trong năm này đạt 114,484 tỷ đồng, 

tăng 10.5% so với năm 2011. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay HKD trong lĩnh 

vực ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (78%) và tỷ trọng cho 

vay các ngành thương mại , dịch vụ và công nghiệp- xây dựng cơ bản vẫn 

không thay đổi. 

Năm 2013, đây là năm mà lãi suất cho vay và lãi suất huy động đã giảm 

rất nhiều so với các năm trước, đây là một tín hiệu rất thuận lợi cho việc tăng 

trưởng tín dụng. Tuy nhiên, chi nhánh lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc 

tăng trưởng tín dụng đối với HKD do sự cạnh tranh của các NHTM khác, qua 

giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vay 

vốn để sản xuất, kinh doanh nên các ngân hàng thương mại bắt đầu xác định 

lại đối tượng khách hàng và thị phần và đã, do đặc điểm cuả chi nhánh đóng 

trên địa bàn mà các NHTM khác xác đinh là thị trường tiềm năng nên họ bắt 

đầu chiếm thị phần và mở thêm các phòng giao dịch trên địa bàn,. Vì vậy 
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trong năm này dư nợ cho vay HKD đạt 121,207 tỷ đồng, tăng 8.7% so với 

năm 2012. 

Xét về cơ cấu dư nợ: 

+ Cơ cấu cho vay chiếm tỷ trọng nhiều nhất tại chi nhánh là cho vay về 

nông nghiệp. Huyện CưMgar nơi đặt địa điểm của chi nhánh với lợi thế về 

cây công nghiệp như cà phê, cao su… và phần lớn HKD tại đay đều hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này, bên cạnh đó chính sách khách 

hàng của Agribank lấy khách hàng  hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn là khách hàng chủ đạo, vì vậy điều này cũng thể hiện rõ trong cơ 

cấu cho vay của chi nhánh khi ngành này chiếm tỷ trọng khá lớn(78%) trong 

tổng dư nợ cho vay HKD của chi nhánh. 

+ Bên cạnh đó, ngành thương mại, dịch vụ cũng góp phần tương đối 

trong cơ cấu cho vay HKD của chi nhánh, chiếm 15% tổng dư nợ cho vay 

HKD của chi nhánh. 

+ Cho vay về công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng thấp nhất 

trong các ngành của HKD vay vốn tại chi nhánh, chiếm tỷ trọng 7% trong 

tổng dư nợ cho vay HKD của chi nhánh. 

Có một điều mà chúng ta dễ nhìn thấy đó là trong cơ cấu dư nợ trong cho 

vay HKD tại chi nhánh, tỷ trong các ngành luôn ổn định và gần như không 

thay đổi trong ba năm qua. Điều đó là do chi nhánh có mối quan hệ bền vững 

với các khách hàng, đặc biệt là đối vơi khách hàng trong lĩnh vực nông 

nghiêp, đây là khách hàng chủ đạo của chi nhánh. Ngoài ra, các ngành như 

thương mại dịch vụ, công nghiệp- xây dựng cơ bản khách hàng chủ yếu là 

những khách hàng cũ, có quan hệ lâu năm với chi nhánh và chi nhánh luôn 

giữ vững mối quan hệ với những khách hàng này. 

- Cơ cấu cho vay HKD theo TSBĐ (Bảng 2.6) 
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Cho vay dựa trên TSBĐ của người vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cho 

vay HKD. Tỷ lệ này dao động ở mức 86% – 88 % trong các năm từ 2011-

2013. 

Cho vay HKD theo TSBĐ của bên thứ 3 chiếm tỷ trọng rất thấp, dao 

đọng ở mức từ 12% - 14%. 

Như vậy, cơ cấu về cho vay HKD theo TSBĐ qua các năm khá ổn định, 

không có sự biến động lớn. Bên cạnh đó, chính sách không cho vay đối với 

các loại tài sản là động sản cũng được xem như là một biện pháp nhằm ngăn 

ngừa RRTD trong cho vay HKD của chi nhánh. 

Bảng 2.6:Phân loại dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo hình thức bảo đảm 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

Dƣ nợ cho vay 

HKD bảo đảm 

bằng TS 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số 

liệu 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Số 

liệu 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Số 

liệu 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

- TSĐB người vay 90.256 

 

87 95.598 86 106.897 88 

- TSĐB bên thứ 3 13.331 13 

 

15.886 14 14.310 12 

Tổng cộng 103.587 100 111.484 100 121.207 100 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh) 

 2.2.2. Tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh 

doanh tại chi nhánh 

a. Tổ chức bộ máy quản lý kiểm soát RRTD trong cho vay HKD  tại 

chi nhánh 

Việc kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD tại Chi nhánh được 

thực hiện thông qua các phòng, ban cụ thể như sau: 
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- Ban giám đốc định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh toàn Chi nhánh. 

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Agribank ĐakLak giao cho chi 

nhánh, chi nhánh sẽ tổ chức họp để đưa ra định hướng hoạt động nhằm mục 

tiêu hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đề ra; bao gồm các kế hoạch về huy 

động vốn, dịch vụ, nợ xấu,chỉ tiêu về lợi nhuận…Từ việc phân tích kết quả 

hoạt động của chi nhánh, những khó khăn, thách thức cũng như lợi thế của 

mình và của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, ban lãnh đạo sẽ đề ra các giải 

pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải, tiếp tục phát huy 

các điểm mạnh, các lợi thế hiện có. Qua đó, sẽ đưa ra các giải pháp, các định 

hướng và giao kế hoạch  cụ thể cho các phòng ban , các phòng ban căn cứ vào 

đó giao cụ thể đến từng cán bộ nhân viên trong phòng. Căn cứ vào các chỉ 

tiêu đã giao, hàng tháng chi nhánh sẽ tổ chức họp và đánh giá lại kết quả đạt 

được, từ đó đưa ra các nhận xét, đánh giá kết quả của từng phòng, từng cán bộ 

nhận viên và tiếp tục đưa ra các định hướng, phân giao các chỉ tiêu cho tháng 

tiếp theo. 

- Phòng KHKD tiếp nhận hồ sơ xin vay của KH, thẩm định kiểm tra hồ 

sơ, và thực hiện cho vay đối với KH:  

+ CBTD là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cho vay và trình 

lên trưởng phòng KHKD : khi tìm kiếm được khách hàng HKD có như cầu 

vay vốn, CBTD sẽ là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, căn cứ 

vào các thông tin khách hàng cung cấp cũng như nhu cầu của khách hàng 

HKD, CBTD sẽ đi thẩm định lại các thông tin đó, bao gồm thông tin về nhân 

thân và gia đình của khách hàng, thông tin về tài sản bảo đảm, nhu cầu vay, 

mục đích sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, nguồn trả nợ và khả năng thực 

hiện phương án của khách hàng. Sau khi kiểm tra và xác minh lại các thông 
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tin đó, CBTD thấy các thông tin khách hàng cung cấp là chính xác, phương án 

khả thi, báo cáo và trình lên trưởng phòng KHKD. 

+ Trưởng phòng KHKD là người kiểm soát hồ sơ của CBTD trình và tái 

thẩm định lại nếu thấy cần thiết: căn cứ vào báo cáo của CBTD về khách hàng 

HKD, trưởng phòng KHKD sẽ xem lại hồ sơn vay vốn của khách hàng HKD, 

nếu thấy hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và có 

hiệu quả, trưởng phòng KHKD sẽ báo cáo lên giám đốc hoặc phó giám đốc, 

trường hợp trưởng phòng KHKD cảm thấy hồ sơ của khách hàng có điều gì 

còn thắc mắc, chưa rõ ràng thì sẽ cùng CBTD tái thẩm định lại. 

- Giám đốc ( hoặc phó giám đốc) là người quyết định cho vay: từ kết quả 

thẩm định của CBTD, báo cáo đề xuất của trưởng phòng KHKD, giám đốc 

hoặc phó giám đốc sẽ căn cứ vào đó, quyết định cho vay hoặc không cho vay. 

Nếu thống nhất cho vay thì CBTD cùng khách hàng hồ sơ; bao gồm hồ sơ 

pháp lý, hồ sơ bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng…trình trưởng phòng 

KHKD kiểm soát lại tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và trưởng phòng sẽ trình 

lên giám đốc hoặc phó giám đốc ký duyệt cho vay. 

- Cán bộ kế toán cho vay căn cứ vào hồ sơ đã được giám đốc hoặc phó 

giám đốc phê duyệt thực hiện giải ngân cho vay: sau khi giám đốc hoặc phó 

giám  đốc đã ký duyệt cho vay, cán bộ kế toán cho vay sẽ căn cứ vào hồ sơ tín 

dụng thực hiện việc đăng ký  tài sản bảo đảm, đăng ký khoản vay và thực hiện 

giải ngân khoản vay theo các nội dung đã ký trong hợp đồng tín dụng. 

- Trưởng phòng kế toán là người kiểm soát lại hồ sơ cho vay khi cán bộ 

kế toán cho vay đăng ký giải ngân; nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra lại 

tính đầy đủ của hồ sơ về tài sản bảo đảm, về các nội dung đã ký trong hợp 

đồng tín dụng xem kế toán cho vay đã đăng ký đầy đủ và chính xác chưa, nếu 

thấy đã đầy đủ và chính xác sẽ phê duyệt khoản vay đó trên hệ thống và thực 

hiện giải ngân cho khách hàng HKD. 
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- Cán bộ hậu kiểm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ sau khi giải ngân, 

tổ chức kiểm tra đột xuất để kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Agribank 

nói riêng và NHNN nói chung: cuối ngày làm việc hoặc đầu ngày hôm sau, 

cán bộ hậu kiểm sẽ thực hiện kiểm tra lại các bộ chứng từ đã giải ngân trong 

ngày, nếu thấy đầy đủ thì sẽ ký xác nhận vào chứng từ đó, nếu thấy chưa đầy 

đủ thì yêu cầu các cán bộ liên quan bổ sung cho đầy đủ và hợp lệ. 

- Việc phân cấp phán quyết tại chi nhánh thực hiên đúng theo quy định 

của ngành, hàng năm Tổng giám đốc Agribank sẽ căn cứ vào kết quả hoạt 

động , căn cứ vào quy mô, xếp hạng, năng lực điều hành của từng chi nhánh 

sẽ phân mức phán quyết cụ thể đối với từng chi nhánh Agrbank loại 1, loại 2. 

Từ đó, giám đốc Agribank ĐakLak cũng căn cứ vào quy mô, kết quả hoạt 

động, năng lực điều hành của từng giám đốc chi nhánh loại 3 sẽ phân giao 

mức phán quyết tuỳ theo đối tượng khách hàng, đối với chi nhánh Agribank 

EaKpam, mức phán quyết cấp trên giao cụ thể như sau;  khách hàng là HKD 

mức phán quyết tối đa là 2.2 tỷ đồng đối với khách hàng loại A, 1.8 tỷ đồng 

đối với khách hàng loại B, giám đốc chi nhánh được ủy quyền lại cho phó 

giám đốc tối đa 70% mức phán quyết của cấp trên giao. 

Nhìn chung, việc tổ chức quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

HKD tại Chi nhánh thực hiện đúng theo quy định của Agribank theo quy trình 

tương đối chặt chẽ . Các khoản vay vượt hạn mức đều phải trình lên Agribank 

ĐakLak để đảm bảo tính khách quan, hạn chế các rủi ro tín dụng trong cho 

vay HKD. 

Quy trình  kiểm soát, giải ngân món vay đã được thực hiện tuy nhiên còn 

mang nặng tính hình thức, thủ tục. Trên thực tế, CBTD vẫn là người quan 

trọng đề xuất việc cấp tín dụng, các khâu còn lại như giải ngân, hậu kiểm chỉ 

mang tính hình thức và kiểm soát trên hồ sơ, giấy tờ chứ chưa đi vào kiểm 

soát thực tế. 
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b. Mục tiêu kiểm soát RRTD trong cho vay HKD của chi nhánh 

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời xem xét 

dựa trên tình hình thực tế về nền kinh tế, xã hội tại địa phương, định hướng 

chung của Agribank. Chi nhánh xây dựng mục tiêu kiểm soát RRTD trong 

giai đoạn này như sau: 

Phát triển tín dụng HKD bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, tăng 

trưởng tín dụng ở mức vừa phải (12%). Tập trung phân tích, đánh giá, chọn 

lọc khách hàng HKD để có chính sách, biện pháp tín dụng phù hợp với thực 

tế. Chấp hành nghiêm túc qui trình thẩm định, quyết định cho vay, tuân thủ 

quy trình nghiệp vụ. Tăng cường khai thác tìm kiếm khách hàng trên địa bàn 

và lân cận để cho vay, tăng tỷ trọng dư nợ vay có bảo đảm bằng tài sản.  

- Tập trung thu hồi nợ ngoại bảng, nợ xấu và nợ nhóm 2. Xác định đây là 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thành lập ban thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng, 

phân công cán bộ, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ có hiệu quả và kiên 

quyết; tập trung thu hồi nợ nhóm 2, tận thu lãi vay.       

- Kiểm soát nợ và không để phát sinh thêm nợ xấu, nợ nhóm 2. Khống 

chế tỷ lệ nợ xấu dưới 2.5%, nợ nhóm 2 dưới 3% và không có nợ cơ cấu. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín 

dụng nhằm giảm thiểu RRTD. Thực hiện quản lý điều hành bằng quy trình, 

quy chế nghiệp vụ cụ thể. Chấp hành nghiêm túc nội quy lao động của 

Agriabank Việt Nam, của chi nhánh trong mọi hoạt động. Chấn chỉnh lề lối, 

tác phong làm việc.    

Nhìn chung, các mục tiêu chi nhánh đưa ra đối với kiểm soát RRTD 

trong cho vay HKD ở giai đoạn này tương đối rõ ràng và phù hợp với thực tế, 

chi nhánh đã căn cứ vào những điều kiện của chi nhánh về các yếu tố như; 

nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo, tình 
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hình khách hàng HKD và điều kiện cụ thể của địa phương để có cơ sở đưa ra 

các mục tiêu trên. 

c. Biện pháp kiểm soát RRTD trong cho vay HKD 

* Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh: 

- Lựa chọn khách hàng cho vay trên cơ sở xếp hạng tín dụng nội bộ: 

Chi nhánh thực hiện nghiệp vụ theo quy trình cho vay được quy định cụ 

thể bởi quyết định số 1406/ NHNo – TD ngày 23 tháng năm 2007 của Tổng 

giám đốc Agribank về việc xếp loại khách hàng. Đồng thời, trong nghiệp vụ 

cho vay, chi nhánh thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ đối với các nhân( áp 

dụng cho cả cá nhân và HKD) nhằm đánh giá cụ thể mức độ RRTD của từng 

khách hàng, từ đó xác định được giới hạn tín dụng đối với từng khách hàng 

HKD. Việc thu thập thông tin về HKD do khách hàng cung cấp thông qua hồ 

sơ, qua xác nhận của chính quyền địa phương, phỏng vấn trực tiếp khách 

hàng hoặc các nguồn khác, từ đó sẽ đưa vào chấm điểm khách hàng và cho 

kết quả cụ thể về xếp hạng tín dụng nội bộ của khách hàng HKD. 

Căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ; chi nhánh sẽ cho vay ở 

mức tối đa, hạn chế hoặc không cho vay đối với những khách hàng hộ kinh 

doanh có kết qủa xếp hạng không đạt tiêu chuẩn theo quy định của Agribank; 

cụ thể đối với khách hàng hộ kinh doanh xếp loại A, có dự án kinh doanh khả 

thi và có hiệu quả, chi nhánh sẽ cho vay ở mức tối đa trong quyền phán quyết 

của chi nhánh là 2.2 tỷ đồng, khách hàng xếp loại B mức cho vay bằng 1.8 tỷ 

đồng . Không cho vay đối với khách hàng xếp loại C. 

- Lựa chọn cơ hội cho vay qua kết quả thẩm định và tái thẩm định tín 

dụng: 

Công tác thẩm định tín dụng là một bước quan trọng nhằm giúp cho 

NHTM có cái nhìn rõ ràng, chi tiết hơn về tính khả thi của dự án, phương án 

kinh doanh của HKD. Khả năng NHTM có thu hồi được nợ gốc và lãi vay 
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hay không phụ thuộc rất nhiều vào tính hiệu quả của dự án. Công tác thẩm 

định tín dụng sẽ giúp NHTM loại bỏ được những dự án không đem lại lợi 

nhuận trong tương lai, gây ra RRTD cho NHTM. 

Công tác thẩm định tín dụng tại chi nhánh do phòng KHKD chịu trách 

nhiệm, chi nhánh không phân công tách bạch bộ phận thẩm định riêng mà 

CBTD chịu trách nhiệm món vay nào sẽ thực hiện thẩm định món vay theo sự 

phân công chỉ đạo của trưởng phòng. 

+ Căn cứ vào chính sách tín dụng trong từng thời kỳ; hạn chế hoặc tạm 

dừng cho vay đối với những hộ kinh doanh mất uy tín, chây ì trong việc trả 

nợ; những lĩnh vực có rủi ro cao theo nhận định của chi nhánh; trong giai 

đoạn vừa qua trong các cuộc họp giao ban định kỳ, qua nhận xét, đánh giá 

tình hình thực tế, ban lãnh đạo chi nhánh nhận thấy tình hình giá cả của cao su 

có chiều hướng xấu do sức mua của thế giới giảm. Vì vậy, chi nhánh đã có 

biện pháp hạn chế tăng trưởng tín dụng đối với các hộ kinh doanh trong lĩnh 

vực này, đối với lĩnh vực này chi nhánh vẫn giữ vững những khách hàng đã 

quan hệ lâu năm, có uy tín, hạn chế tăng trưởng mới hoặc tăng trưởng phải có 

chọn lọc. Bên cạnh đó, chi nhánh nhận thấy khách hàng HKD chủ yếu của chi 

nhánh vẫn là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 78% 

dư nợ cho vay HKD của chi nhánh, đặc biệt tại chi nhánh đối tượng khách 

hàng này chủ yếu là sản xuất trồng và chăm sóc các loại cây cà phê, tiêu…, 

trong những năm qua giá cả của các mặt hàng này tương đối ổ định, vì vậy chi 

nhánh tập trung tăng trưởng tín dụng HKD vào các đối tượng khách hàng này. 

+ Có chính sách khách hàng ưu tiên các đối tượng khách hàng như khách 

hàng truyền thống; đối với các khách hàng này, chi nhánh có các chính sách 

ưu đãi về lãi suất và các chế độ ưu tiên khác để giữ vững và duy trì mối quan 

hệ đối với khách hàng, thường xuyên thăm hỏi khách hàng để nắm bắt kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của khách hàng, chia sẽ những khó khăn 
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thuận lợi đối với khách hàng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, từ đó sẽ 

hiểu rõ hơn về khách hàng và tư vấn cho khách hàng trong quá trình sản xuất 

kinh doanh nhằm hạn chế được một số rủi ro cho khách hàng cũng như ngân 

hàng.    

Chi nhánh đã có các biện pháp cần thiết để né tránh RRTD trong cho vay 

HKD, tuy nhiên trong thực tế việc đánh giá và xếp hạng tín dụng nội bộ tại 

chi nhánh vẫn còn mang tính chủ quan của CBTD, chủ yếu dự vào nguồn 

thông tin do khách hàng cung cấp, vì vậy sẽ có nhiều trường hợp đánh giá xếp 

hạng không đúng với tình hình thực tế của khách hàng ; có những khách hàng 

tốt nhưng do cảm tính và thu thập nguồn thông tin không đầy đủ nên CBTD 

lại đánh giá xếp hạng không tốt và ngược lại có những khách hàng không tốt 

nhưng theo chủ quan CBTD lại đánh giá tốt, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến quyết 

định cấp tín dụng, mất cơ hội đầu tư đối với những khách hàng tiềm năng. 

* Ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh: 

- Thực hiện việc phân cấp quyền phán quyết rõ ràng: Việc phân cấp 

quyền phán quyết  tại chi nhánh thực hiên đúng theo quy định của ngành, 

giám đốc chi nhánh được giám đốc Agribank ĐakLak phân giao quyền phán 

quyết tuỳ theo đối tượng khách hàng, đối với khách hàng là hộ kinh doanh 

quyền phán quyết tối đa là 2.2 tỷ đồng đối với khách hàng xếp loại A, khách 

hàng xếp loại B  mức phán quyết là 1.8 tỷ đồng , giám đốc chi nhánh được ủy 

quyền lại cho phó giám đốc tối đa 70% mức phán quyết, việc uỷ quyền này 

được thể hiện cụ thể bằng văn bản, tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế và 

năng lực của phó giám đốc, tại chi nhánh Giám đốc uỷ quyền cho phó giám 

đốc ở mức cho vay tối đa đối với khách hàng hộ kinh doanh là 300 triệu 

đồng.Các trường hợp vượt quyền phán quyết được giao chi nhánh phải trình 

lên Agribank ĐakLak. 

- Thực hiện quy trình cho vay :  
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 Quy trình cho vay được thực hiện theo quyết định 666QĐ-HĐTV-

TDHO ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Hội đồng thành viên về “ Quy định 

cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank”. Tại chi nhánh việc 

thực hiện quy trình cho vay đã được thực hiện tương đối chặt chẽ , cụ thể như 

sau: 

+ CBTD là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cho vay và trình 

lên trưởng phòng KHKD : khi tìm kiếm được khách hàng HKD có như cầu 

vay vốn, CBTD sẽ là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, căn cứ 

vào các thông tin khách hàng cung cấp cũng như nhu cầu của khách hàng 

HKD, CBTD sẽ đi thẩm định lại các thông tin đó, bao gồm thông tin về nhân 

thân và gia đình của khách hàng, thông tin về tài sản bảo đảm, nhu cầu vay, 

mục đích sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, nguồn trả nợ và khả năng thực 

hiện phương án của khách hàng. Sau khi kiểm tra và xác minh lại các thông 

tin đó, CBTD thấy các thông tin khách hàng cung cấp là chính xác, phương án 

khả thi, báo cáo và trình lên trưởng phòng KHKD. 

+ Trưởng phòng KHKD là người kiểm soát hồ sơ của CBTD trình và tái 

thẩm định lại nếu thấy cần thiết: căn cứ vào báo cáo của CBTD về khách hàng 

HKD, trưởng phòng KHKD sẽ xem lại hồ sơn vay vốn của khách hàng HKD, 

nếu thấy hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và có 

hiệu quả, trưởng phòng KHKD sẽ báo cáo lên giám đốc hoặc phó giám đốc, 

trường hợp trưởng phòng KHKD cảm thấy hồ sơ của khách hàng có điều gì 

còn thắc mắc, chưa rõ ràng thì sẽ cùng CBTD tái thẩm định lại. 

- Giám đốc ( hoặc phó giám đốc) là người quyết định cho vay: từ kết quả 

thẩm định của CBTD, báo cáo đề xuất của trưởng phòng KHKD, giám đốc 

hoặc phó giám đốc sẽ căn cứ vào đó, quyết định cho vay hoặc không cho vay. 

Nếu thống nhất cho vay thì CBTD cùng khách hàng hồ sơ; bao gồm hồ sơ 

pháp lý, hồ sơ bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng…trình trưởng phòng 
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KHKD kiểm soát lại tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và trưởng phòng sẽ trình 

lên giám đốc hoặc phó giám đốc ký duyệt cho vay. 

- Cán bộ kế toán cho vay căn cứ vào hồ sơ đã được giám đốc hoặc phó 

giám đốc phê duyệt thực hiện giải ngân cho vay: sau khi giám đốc hoặc phó 

giám  đốc đã ký duyệt cho vay, cán bộ kế toán cho vay sẽ căn cứ vào hồ sơ tín 

dụng thực hiện việc đăng ký  tài sản bảo đảm, đăng ký khoản vay và thực hiện 

giải ngân khoản vay theo các nội dung đã ký trong hợp đồng tín dụng. 

- Trưởng phòng kế toán là người kiểm soát lại hồ sơ cho vay khi cán bộ 

kế toán cho vay đăng ký giải ngân; nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra lại 

tính đầy đủ của hồ sơ về tài sản bảo đảm, về các nội dung đã ký trong hợp 

đồng tín dụng xem kế toán cho vay đã đăng ký đầy đủ và chính xác chưa, nếu 

thấy đã đầy đủ và chính xác sẽ phê duyệt khoản vay đó trên hệ thống và thực 

hiện giải ngân cho khách hàng HKD. 

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

Công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay tại chi nhánh đã được thực 

hiện tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao. Tại chi nhánh, CBTD chịu trách nhiệm 

theo dõi một khoản vay trong suốt quá trình cho vay. Do đó, công tác kiểm tra 

sau khi cho vay cũng thuộc trách nhiệm của CBTD mà không phân công cho 

một bộ phận chuyên trách hoặc kiểm tra, kiểm soát nội bộ nào khác để đánh 

giá một cách khách quan và có thể phát hiện các dấu hiệu làm sai của CBTD 

trực tiếp phụ trách cũng như của HKD sau khi giải ngân để chi nhánh kịp thời 

có những biện pháp xử lý và ngăn ngừa. 

- Thu nợ và xử lý nợ:  

Cán bộ tín dụng qua quá trình theo dõi qua hợp đồng tín dụng, qua sổ 

sách, qua chương trình lưu trữ thông tin .... sẽ thông báo đến cho khách hàng 

trả nợ gốc, lãi trước hạn 10 ngày.  
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Khi các khoản vay có dấu hiệu rủi ro, chủ trương của chi nhánh là tìm 

các biện pháp mền dẻo nhằm thu hồi các khoản nợ. Riêng đối với các khách 

hàng không có ý thức trả nợ, trả nợ gốc và lãi vay không đủ, thường xuyên 

quá hạn mặc dù đã có sự hỗ trợ từ phía chi nhánh, chi nhánh sẽ vận động 

khách hàng tìm cách khắc phục bằng việc tìm các nguồn khác để trả nợ cho 

ngân hàng, nếu không còn nguồn nào khác thì tự bán tài sản để trả nợ. Trong 

trường hợp xấu nhất  khách hàng không thể trả nợ thì hoàn tất các thủ tục 

pháp lý để khởi kiện ra toà để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, việc thực hiện xử lý nợ xấu bằng cách khởi kiện khách hàng 

ra toà chỉ là biện pháp cuối cùng và rất mất thời gian, tốn kém chi phí và nhân 

lực rất nhiều, kết quả thu lại đôi khi không được như mong muốn. 

Nhìn chung, chi nhánh đã tích cực thực hiện các biện pháp nêu trên để 

ngăn ngừa RRTD trong cho vay HKD. Tuy nhiên, trong việc thực hiện quy 

trình cho vay; báo cáo thẩm định còn mang tính hình thức, việc đánh giá rủi 

ro của khoản vay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và ý kiến chủ quan của 

CBTD. Quyết định cho vay chủ yếu thiên về TSBĐ, CBTD không thẩm định 

kỹ về năng lực tài chính, về nguồn trả nợ của khách hàng, việc xác minh lại 

thông tin khách hàng cung cấp còn khó khăn.Vì vậy nếu khi khách hàng gặp 

khó khăn và xảy ra RRTD, chi nhánh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu 

hồi nợ và khả năng xảy ra RRTD là rất cao. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện giám sát nợ vay còn mang tính hình thức, tất cả 

các hồ sơ vay vốn đều có biên bản kiểm tra giám sát nợ vay, tuy nhiên việc này 

do CBTD tự làm, trên thực tế do số lượng khách hàng HKD rất nhiều, với số 

lương 1.197 hộ vào năm 2013 (bảng 2.4),  nhưng chỉ có 2 cán bộ làm công tác 

tín dụng nên chưa thực hiện kiểm tra giám sát nợ vay trực tiếp đối với 100% 

lượng khách hàng vay vốn, do đó chưa nắm bắt được hết quá trình sử dụng vốn 



53 

và các thông tin khác của khách hàng để có các biện pháp xử lý kịp thời khi rủi 

ro xảy ra. 

*Phân tán rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh: 

Đối với NHTM, mốn hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cần phải thực hiện 

việc phân tán rủi ro trong cho vay một cách đa dạng, nhiều ngành nghề và 

lĩnh vực khác nhau. 

Tại chi nhánh, đã thực hiện việc phân tán rủi ro tín dụng trong cho vay 

HKD, tuy nhiên mức độ phân tán chưa rộng, do đặc thù của chi nhánh đóng 

trên địa bàn vùng quy hoạch trồng cây cà phê và trên thực tế các hộ kinh 

doanh tại đây chủ yếu sản xuất trong lĩnh vực này và các lĩnh vực liên quan 

đến nông nghiệp nên trong cho vay vẫn tập trung vào khách hàng trong lĩnh 

vực nông nghiệp ( chiếm 78% dư nợ khách hàng hộ kinh doanh, bảng 2.5), 

chủ yếu tập trung vào các hộ kinh doanh sản xuất trong lĩnh vực các cây trồng 

như cà phê và tiêu.  

Điều này sẽ có lợi cho chi nhánh nếu giá cả các mặt hàng này ổn định và 

không xảy ra hạn hán, mất mùa. Tuy nhiên, nếu xảy ra hạn hán, mất mùa và rủi 

ro về giá thì chi nhánh và khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ và  

thu hồi nợ, vì vậy đây cũng là một lợi thế nhưng cũng là một bất lợi cho chi 

nhánh trong việc kiểm soát RRTD. 

*Giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh: 

- Công tác giám sát khoản vay và khách hàng vay: 

 Cán bộ tín dụng kiểm tra giám sát việc thực hiện dự án, tình hình sử 

dụng vốn và việc sử dụng vốn đúng mục đích của khách hàng. 

Công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay tại chi nhánh đã được thực 

hiện tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao. Tại chi nhánh, CBTD chịu trách nhiệm 

theo dõi một khoản vay trong suốt quá trình cho vay. Do đó, công tác kiểm tra 

sau khi cho vay cũng thuộc trách nhiệm của CBTD mà không phân công cho 
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một bộ phận chuyên trách hoặc kiểm tra, kiểm soát nội bộ nào khác để đánh 

giá một cách khách quan và có thể phát hiện các dấu hiệu làm sai của CBTD 

trực tiếp phụ trách cũng như của HKD sau khi giải ngân để chi nhánh kịp thời 

có những biện pháp xử lý và ngăn ngừa. 

- Tình hình cơ cấu lại nợ:  

Tại Chi nhánh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 3 khách hàng 

hộ kinh doanh với dư nợ là 749 triệu đồng, sau khi đánh giá khách hàng có 

khả năng trả nợ trong thời gian tới. Việc cơ cấu lại nợ nhằm mục đích tạo điều 

kiện cho khách hàng có thêm thời gian để khắc phục khó khăn, tiếp tục thực 

hiện dự án nhằm có nguồn thu nhập để trả nợ cho chi nhánh, ngoài ra cũng 

giúp chi nhánh tránh được việc phải chuyển các món nợ trên qua nợ xấu. 

 - Đảm bảo tiền vay: Hiện tại, 95%  các khoản vay hộ kinh doanh tại chi 

nhánh đều có tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản. Tuy nhiên, việc định 

giá tài sản đảm bảo còn sơ sài, ngân hàng cho vay chủ yếu thiên về tài sản đảm 

bảo là nhà, đất và vườn cây nên có thể gặp rủi ro trong việc phát mãi tài sản khi 

thị trường bất động sản đóng băng cũng như giá trị vườn cây bị giảm sút. 

Nhìn chung, việc thực hiện kiểm tra giám sát khoản vay còn mang tính 

hình thức, việc định giá tài sản còn sơ sài, mang tính chủ quan của cán bộ tín 

dụng, chưa sát với khung giá quy định của nhà nuớc mà chủ yếu theo giá thị 

trường. Vì vậy nếu khi thị trường bất động sản đóng băng và khách hàng mất 

khả năng trả nợ thì ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi ro và khó khăn trong việc xử lý 

tài sản để thu hồi nợ vay. 

* Chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh: 

Chi nhánh đã thực hiện yêu cầu mua bảo hiểm bảo an tín dụng đối với hộ 

kinh doanh, tuy nhiên mức mua vẫn còn thấp, ở mức đền bù thiệt hại khi xảy 

ra rủi ro tối đa 100 triệu đồng .  
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Tuy nhiên, khi khách hàng xảy ra rủi ro thì việc nhận bảo hiểm khó khăn 

về thủ tục và mức độ đền bù thiệt hại vẫn còn thấp. 

* Thiết lập nguồn tài chính bên trong để bù đắp tổn thất do RRTD: 

+ Phân loại nợ: Việc phân loại nợ tại Chi nhánh được thực hiện tự động 

trên chương trình và tuân theo điều 6 của Quyết định số 493/2005/QĐ-

NHNN. 

 +Việc trích lập dự phòng rủi ro: Chi nhánh thực hiện đầy đủ việc trích 

dự phòng rủi ro chung và dự phòng rủi ro cụ thể. Hằng quý, trên cơ sơ kết quả 

phân loại nợ của Chi nhánh chương trình sẽ tự động chạy và trích lập dự 

phòng. 

Tuy nhiên, việc phân loại nợ và thực hiện trích lập dự phòng vẫn chưa 

chính xác, có những khách hàng thực tế đã ở nhóm nợ xấu nhưng theo kết quả 

chấm điểm và xếp hạng tín dụng thì khách hàng vẫn xếp loại A và đang ở dư 

nợ nhóm 1, ngoài ra việc định giá lại tài sản vẫn còn sai sót. Vì vậy có nhiều 

trường hợp vẫn còn sai lệch về kết quả phân loại nợ và số tiền trích lập dự 

phòng rủi ro cụ thể. 

* Nâng cao trình độ cán bộ về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề 

nghiệp:  

Hiện nay, công tác đào tạo nâng cao trình độ của CBTD được Agribak đặc 

biệt chú trọng, Agribank ĐakLak thường xuyên đào tạo cán bộ để nâng cao 

trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng bằng hình 

thức thuê các giảng viên có uy tín về giảng dạy ngắn hạn cho đội ngũ CBTD, 

tại chi nhánh luôn phổ biến kịp thời các văn bản, các quy định của ngành và 

pháp luật của Nhà nước để cán bộ tín dụng kịp thời nắm bắt, khi có các quy 

định mới Agribank ĐakLak, của Agribak Việt Nam và của NHNN sẽ tổ chức 

tập huấn  cho cán bộ tín dụng  nhằm đảm bảo cho sự thành công của việc thực 

hiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay. 



56 

Tuy đã được chú trọng về đào tạo, về tập huấn và phổ biến các văn bản 

nhưng thực tế cán bộ tín dụng tại chi nhánh còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thực 

tiễn, thiếu khả năng tư vấn, giám sát khách hàng, kiến thức pháp luật và cập 

nhật hiểu biết văn bản còn hạn chế, vẫn còn làm việc theo cảm tính và lối mòn 

của người đi trước; cán bộ đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ sư phạm chưa tốt 

nên cán bộ ít tiếp thu, nội dung đào tạo còn sơ sài, ngoài ra do lượng khách 

hàng đông nên thời gian tập trung cho công việc nhiều, vì vậy CBTD có ít 

thời gian để nghiên cứu văn bản và những kiến thức khác.  

d. Kiểm soát tuân thủ tại chi nhánh 

Tại chi nhánh, cán bộ hậu kiểm sẽ kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ, 

CBTD sau khi thực hiện giải ngân đều phải chuyển chứng từ giải ngân cùng 

các hóa đơn liên quan cho bộ phận hậu kiểm để bộ phận này thực hiện kiểm 

soát sau khi cho vay. Nếu qua kiểm tra thấy còn thiếu sót sẽ đề nghị bộ phận 

liên quan bổ sung kịp thời nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ, chứng từ. 

Ngoài ra, theo định kỳ hoặc đột xuất sẽ có bộ phận kiểm tra kiểm soát 

của hội sở sẽ kiểm tra việc thực hiện tuân thủ quy trình, quy định trong cho 

vay hộ kinh doanh tại chi nhánh. Định kỳ hàng năm , Agribank ĐakLak sẽ có 

các đợt kiểm tra chuyên đề tín dụng, qua kiểm tra sẽ phát hiện ra những sai 

sót, những sai sót nào khắc phục được sẽ nhắc nhở các cán bộ có liên quan và 

yêu cầu khắc phục, những sai phạm nào lớn sẽ yêu cầu cấp trên có những 

hình thức xử lý thích đáng. 

 Tuy nhiên công tác này còn mang tính hình thức, chưa sâu sát và chưa 

phản ánh hết được hiện trạng thực tế tại chi nhánh vì vậy vẫn còn những rủi 

ro tiềm ẩn nhưng chưa phát hiện kịp thời. 
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2.2.3. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh 

a. Cơ cấu nhóm nợ theo mức độ rủi ro 

Thực hiện theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và 

quyết định sửa đổi số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 về việc phân loại 

nợ và trích lập DPRR, những năm qua, chi nhánh đã thực hiện việc phân loại 

nợ của HKD, cụ thể như sau: 

Bảng 2.7: Phân loại nhóm nợ hộ  kinh doanh 

Đơn vị: % 

Nhóm nợ 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tỷ Trọng 

(%) 

Tỷ 

Trọng 

(%) 

Tăng 

giảm so 

với năm 

2011 

Tỷ Trọng 

(%) 

Tăng 

giảm so 

với năm 

2012 

Nhóm I 90.75 91.30 0.55 91.70 0.4 

Nhóm II 6.86 6.5 -0.36 6.02 -0.48 

Nhóm III 1.50 0.93 -0.57 0.85 -0.08 

Nhóm IV 0.89 1.27 0.38 0.95 0.32 

Nhóm V 0 0 0 0.48 0.48 

(Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh) 

Kết quả phân loại nợ của chi nhánh trong thời gian qua cho thấy chất 

lượng tín dụng trong cho vay HKD của chi nhánh vẫn giữu ở mức độ an toàn, 

tỷ lệ nợ xấu nằm ở mức dưới mục tiêu của chi nhánh (2.5%), tuy nhiên năm 

2013 tỷ lệ nợ xấu có tăng so với năm 2012 nhưng mức tăng không đáng kể. 

Điều này thể hiện công tác kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh 

đã được triển khai tốt và đã kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu trong phạm vi cho 

phép. 
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Về mức thay đổi cơ cấu nợ ở các nhóm trong giai đoạn 2011-2013 của 

chi nhánh, qua bảng số liệu cho thấy: 

Tỷ trọng nợ nhóm 1 luôn ổn định và tăng đều qua các năm, tuy nhiên 

mức tăng không đáng kể, chỉ từ mức 0.4% đến 0.55%. 

Tỷ trọng nợ nhóm 2 giảm dần qua các năm, tuy nhiên mức giảm rất thấp 

( từ 0.38% đến 0.46%), tuy nhiên tỷ lệ nợ nhóm 2 vẫn còn cao và không đạt 

được mục tiêu đề ra là tỷ  lệ nợ nhóm 2 dưới 3 

 Tỷ trọng nợ nhóm 3 có chu kỳ giảm gần giống tỷ trọng nợ nhóm 2, 

trong năm  2012 tỷ trọng nợ nhóm 3 giảm nhiều nhất, tuy nhiên mức giảm 

này không phải do thu nợ mà do chuyển từ nhóm 3 qua nhóm 4. 

Bắt đầu từ năm 2013, chi nhánh xuất hiện nợ nhóm 5, chiếm tỷ trọng 

0.48% tổng dư nợ cho vay HKD. 

Nhìn chung, nợ nhóm 1 vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay 

HKD. Với chính sách cho vay HKD hợp lý, tốc độ tăng trưởng tín dụng ổn 

định qua các năm, tỷ lệ nợ xấu qua các năm đều nằm trong tầm kiểm soát và 

đạt mục tiêu của chi nhánh đề ra, điều đó cho thấy chi nhánh đã thực hiện tốt 

việc kiểm soát RRTD trong cho vay HKD. Tuy nhiên, năm 2013 đã xuất hiện 

nợ nhóm 5 nên chi nhánh cần phải chú trọng nhiều hơn nữa trong công tác xử 

lý thu hồi các khoản nợ xấu, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của chi 

nhánh. 

Mặc dù nợ nhóm 1 chiếm tỷ trong lớn trong tổng dư nợ cho vay HKD, 

tuy nhiên so với địa bàn và môi trường hoạt động của chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu 

nằm trong tầm kiểm soát nhưng vẫn còn khá cao. Để nâng cao năng lực cạnh 

tranh của mình, đồng thời tránh những rủi ro trong thời gian tới chi nhánh cần 

phải giảm hơn nữa tỷ lệ nợ xấu. Đây thực sự là một thách thức đối với công 

tác kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh và yêu cầu nâng cao 

chất lượng tín dụng HKD là một đòi hỏi cấp bách, thiết thực. 
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b. Tỷ lệ nợ xấu 

Một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá chất lượng tín 

dụng của một NHTM chính là tỷ lệ nợ xấu, vì vậy để có thể đánh giá chính 

xác chất lượng tín dụng cũng như thành quả của công tác kiểm soát RRTD 

trong cho vay HKD của chi nhánh chúng ta cần phải nghiên cứu về tỷ lệ này. 

Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu của hộ kinh doanh 

Đơn vị: % 

Nhóm nợ xấu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tỷ trọng 

(%) 

 

Tỷ trọng 

(%) 

Tăng 

giảm so 

với năm 

2011 

Tỷ trọng 

(%) 

Tăng 

giảm so 

với năm 

2012 

Nhóm III 

 

1.50 

 

0.93 -0.57 0.85 -0.08 

Nhóm IV 0.89 1.27 0.38 0.95 0.32 

Nhóm V 0 0 0 0.48 0.48 

Nợ xấu/ Dư nợ 

HKD 

2.39 2.20 -0.19 2.28 0.72 

(Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh) 

Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 2.39% , tỷ lệ này giảm xuống 2.20% vào năm 

2012 (giảm 0.19% so với năm 2011) tuy nhiên năm 2013 tỷ lệ nợ xấu có xu 

hướng tăng  và tăng 0.08% so với năm 2012 tuy nhiên vẫn đạt được mục tiêu 

là đảm bảo tăng trưởng tín dụng, đồng thời khống chế tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 

2.5% theo mục tiêu đã đề ra.  

Tỷ lệ nợ xấu trên báo cáo của chi nhánh trong các năm từ 2011-2013 đều 

nằm ở mức an toàn trong phạm vi cho phép của NHNN, tuy nhiên cũng 

không loại trừ chi nhánh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảo nợ, giảm 

tỷ lệ nợ xấu trên sổ sách nhằm che giấu thực trạng RRTD của mình. 



60 

Khi phân tích các món nợ xấu cho thấy việc CBTD vì áp lực cạnh tranh 

và tăng trưởng đã chấp nhận mạo hiểm khi bỏ qua nhiều dấu hiệu rủi ro của 

HKD, ngoài ra số lượng món vay nhiều trong khi số lượng CBTD ít, không 

đủ đáp ứng nhu cầu công việc đã dẫn đến việc lơ là trong kiểm soát rủi ro, đặc 

biệt trong giai đoạn sau khi giải ngân, từ đó HKD sử dụng vốn sai mục đích 

và không trả được đẫn đến nợ xấu phát sinh và nợ nhóm 5  bắt đầu xuất hiện 

trong năm 2013. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế có những diễn biến bất lợi 

làm cho HKD gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán nợ vay ngân hàng. 

c.Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể 

Bảng 2.9: Tỷ lệ trích lập DPRR cụ thể trong cho vay hộ kinh doanh 

Đơn vị: Triệu đồng,% 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số liệu Số liệu 

Tăng 

giảm so 

với 2011 

Số liệu 

Tăng 

giảm so 

với 2012 

DPRR cụ thể 200 201  359  

Tổng dư nợ 103.587 111.484  121.207  

Tỷ lệ DPRRCT (%) 0.19 0.18 -0.01 0.3 0.12 

(Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh) 

Tỷ lệ trích lập DPRR cụ thể  trong cho vay HKD của chi nhánh năm 

2011 là 0.19%, tỷ lệ này qua năm 2012 là 0.18%, giảm 0.01%  do trong năm 

này nợ xấu có giảm so với năm 2011.Tuy  nhiên, trong năm 2013 với việc 

xuất hiện nợ nhóm 5, tỷ lệ trích lập DPRR tăng lên mạnh hơn so với năm 

2012 (tăng .012%) từ 0.18% lên 0.3%, . 

Trong năm 2013, số tiền trích lập DPRR của chi nhánh tăng  do xuất 

hiện nợ nhóm 5 dẫn đến tỷ lệ trích lập nhiều hơn, một nguyên nhân khác 

không kém phần quan trọng dẫn đến việc chi nhánh phải tăng chi phí trích lập 

DPRR tín dụng HKD là tình hình giảm giá của tài sản bảo đảm, chủ yếu là bất 
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động sản nên buộc chi nhánh phải đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm và giá 

trị khấu trừ của tài sản bảo đảm đã bị giảm đi khá nhiều. 

Với việc phải trích lập DPRR, chi nhánh đã có thể nhận thấy một cách rõ 

ràng nhất những ảnh hưởng trực tiếp của việc không thu hồi được nợ, đồng 

thời với sự thay đổi theo chiều hướng xấu của nền kinh tế nói chung và thị 

trường bất động sản nói riêng đã làm bộc lộ những nhược điểm trong cho vay 

phụ thuộc quá nhiều vào tài sản bảo đảm. Đây cũng là một bài học để các 

NHTM cũng như chi nhánh rút kinh nghiệm, thay đổi tư duy cho vay khách 

hàng phải dựa trên việc đánh giá hiệu quả hoạt động của phương án kinh 

doanh. 

d. Tỷ lệ nợ xoá 

Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động tín dụng của chi nhánh chưa thực 

hiện xoá nợ cho khoản vay nào của HKD. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN 

DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 

2.3.1. Thành công 

Nhận thức được tầm quan trọng của khách hàng HKD đối với sự phát 

triển của chi nhánh, trong nghững năm qua Agribank EaKpam đã chú ý đếm 

việc giữ vững và mở rộng quan hệ, đáp ứng nhu cầu vay vốn, đồng thời thực 

hiện tốt các quy định về cho vay đối với khách hàng HKD. Qua những phân 

tích trên, có thể nhận thấy rằng chất lượng tín dụng trong cho vay HKD tại chi 

nhánh nhìn chung đã đạt được một số kết quả nhất định, dư nợ cho vay HKD 

tăng liên tục trong 3 năm qua (2011-2013). Điều này phản ánh những nổ lực 

của chi nhánh trong việc phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng 

HKD , bên cạnh đó chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD 

tại chi nhánh đã từng bước được chú trọng và đạt kết quả cụ thể như sau: 
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-Tổ chức bộ máy tín dụng của chi nhánh đang từng bước tuân theo 

nguyên tắc quản trị rủi ro, thực hiện việc phân cấp quyền phán quyết rõ ràng; 

việc phân cấp quyền phán quyết  tại chi nhánh thực hiên đúng theo quy định 

của ngành, giám đốc chi nhánh được giám đốc Agribank ĐakLak phân giao 

quyền phán quyết tuỳ theo đối tượng khách hàng, đối với khách hàng là hộ 

kinh doanh quyền phán quyết tối đa là 2.2 tỷ đồng đối với khách hàng xếp 

loại A, khách hàng xếp loại B  mức phán quyết là 1.8 tỷ đồng , giám đốc chi 

nhánh được ủy quyền lại cho phó giám đốc tối đa 70% mức phán quyết, việc 

uỷ quyền này được thể hiện cụ thể bằng văn bản, tuy nhiên căn cứ vào tình 

hình thực tế và năng lực của phó giám đốc, tại chi nhánh Giám đốc uỷ quyền 

cho phó giám đốc ở mức cho vay tối đa đối với khách hàng hộ kinh doanh là 

300 triệu đồng.Các trường hợp vượt quyền phán quyết được giao chi nhánh 

phải trình lên Agribank ĐakLak. 

- Thu nợ và xử lý nợ đã được chú trọng và có nhiều biện pháp xử lý:  

Cán bộ tín dụng qua quá trình theo dõi qua hợp đồng tín dụng, qua sổ 

sách, qua chương trình lưu trữ thông tin .... sẽ thông báo đến cho khách hàng 

trả nợ gốc, lãi trước hạn 10 ngày.  

Khi các khoản vay có dấu hiệu rủi ro, chủ trương của chi nhánh là tìm 

các biện pháp mền dẻo nhằm thu hồi các khoản nợ. Riêng đối với các khách 

hàng không có ý thức trả nợ, trả nợ gốc và lãi vay không đủ, thường xuyên 

quá hạn mặc dù đã có sự hỗ trợ, hợp tác từ phía chi nhánh, chi nhánh sẽ vận 

động khách hàng tìm cách khắc phục bằng việc tìm các nguồn khác để trả nợ 

cho ngân hàng, nếu không còn nguồn nào khác thì tự bán tài sản để trả nợ. 

Trong trường hợp xấu nhất  khách hàng không thể trả nợ thì hoàn tất các thủ 

tục pháp lý để khở kiện ra toà để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.  
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- Mức trích quỹ dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ được trích đúng, trích đủ 

theo quy định về trích lập dự phòng rủi ro của Ngân hàng nhà nước, đảm bảo 

quỹ dự phòng để xử lý các khoản tổn thất tín dụng trong những năm qua.  

- Cơ cấu dư nợ theo khả năng thu đã có chuyển biến tích cực:  

Nợ đủ tiêu chuẩn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, chất lượng nợ 

chuyển biến theo chiều hướng tích cực. 

Nhìn chung, nợ nhóm 1 vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay 

HKD. Với chính sách cho vay HKD hợp lý, tốc độ tăng trưởng tín dụng ổn 

định qua các năm, tỷ lệ nợ xấu qua các năm đều nằm trong tầm kiểm soát và 

đạt mục tiêu của chi nhánh đề ra, điều đó cho thấy chi nhánh đã thực hiện tốt 

việc kiểm soát RRTD trong cho vay HKD. Tuy nhiên, năm 2013 đã xuất hiện 

nợ nhóm 5 nên chi nhánh cần phải chú trọng nhiều hơn nữa trong công tác xử 

lý thu hồi các khoản nợ xấu, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của chi 

nhánh. 

Mặc dù nợ nhóm 1 chiếm tỷ trong lớn trong tổng dư nợ cho vay HKD, 

tuy nhiên so với địa bàn và môi trường hoạt động của chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu 

nằm trong tầm kiểm soát nhưng vẫn còn khá cao. Để nâng cao năng lực cạnh 

tranh của mình, đồng thời tránh những rủi ro trong thời gian tới chi nhánh cần 

phải giảm hơn nữa tỷ lệ nợ xấu. Đây thực sự là một thách thức đối với công 

tác kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh và yêu cầu nâng cao 

chất lượng tín dụng HKD là một đòi hỏi cấp bách, thiết thực. 

- Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm. 

Trong những năm qua, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh vẫn giữ ở mức ổn 

định, tỷ lệ này giảm xuống qua các năm 2011 ,2012 và năm 2013 tuy có tăng 

ngưng mức tăng không đáng kể và vẫn ở mức an toàn cho phép. Đây thực sự 

là một thành công của chi nhánh trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó 

khăn như những năm vừa qua. Kinh tế đình trệ đã làm rất nhiều HKD lâm vào 
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khó khăn khi nhu cầu chi tiêu, tiêu thụ sản phẩm của dân cư giảm sút rõ rệt, 

hàng hoá sản xuất ra khó tìm được nguồn tiêu thụ, điều này ảnh hưởng trực 

tiếp đến tình hình thanh toán nợ vay của HKD tại chi nhánh. 

Nhận biết được sự bất lợi của tình hình kinh tế - xã hội, chi nhánh đã 

thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm đôn đốc việc thu hồi nợ, trong đó yêu cầu 

CBTD phải theo sát tình hình diễn biến của các hộ vay vốn, cùng với khách 

hàng tìm kiếm các biện pháp giải quyết vấn đề nợ sao có lợi nhất cho cả 

khách hàng lẫn chi nhánh. Nếu các biện pháp thu hồi nợi không đem lại hiệu 

quả thì chi nhánh kiên quyết xử lý tài sản bảo đảm để bù đắp thiệt hại, chuyển 

hồ sơ của khách hàng ra toà để khởi kiện nhằm thu hồi nợ. Chính nhờ vậy, 

các chỉ tiêu về nợ xấu của chi nhánh vẫn ở trong giới hạn cho phép. 

- Công tác kiểm soát RRTD trong cho vay hộ kinh doanh đã được chú 

trọng hơn. 

Nếu như trong thời gian đầu mới tách ra từ chi nhánh huyện CưMgar, với 

chính sách tập trung tăng cường hoạt động cho vay nhằm tăng trưởng dư nợ và 

mở rộng thị trường, các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát RRTD trong cho vay 

HKD của chi nhánh chưa được chú trọng. Sau một thời gian thực hiện chính 

sách này, chi nhánh đã phải gánh chịu hậu quả của nó với việc nợ xấu tăng lên, 

chi phí về nhân lực cũng như thời gian cho việc thu hồi nợ xấu tăng dẫn  đến 

tăng chi phí hoạt động của chi nhánh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả 

kinh doanh của chi nhánh. 

Chính vì thực tế đòi hỏi phải có sự thay đổi để có thể phát triển hoạt 

động kinh doanh một cách bền vững, chi nhánh đã chú trọng nhiều hơn đến 

công tác thẩm định khách hàng HKD, hạn chế cho vay ồ ạt, đồng thời ban 

hành các quy định về cho vay chặt chẽ hơn trong công tác tín dụng tại chi 

nhánh. Nhờ đó, công tác kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh 
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đã được chấn chỉnh và góp phần giảm bớt các tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra 

cho chi nhánh nếu như vẫn giữ nguyên cách làm trước đây. 

Bên cạnh đó, với việc quy định rõ ràng về quy trình giải ngân và kiểm 

soát món vay đã tăng cường được khả năng kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn, từ 

đó trách nhiệm của các bộ phận được xác định cụ thể, rõ ràng hơn trong hoạt 

động tín dụng góp phần tăng cường khả năng chủ động phòng ngừa RRTD 

trong cho vay HKD tại chi nhánh. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của kiểm soát RRTD trong cho vay HKD 

a. Hạn chế  trong kiểm soát rủi ro tín dụng 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện kiểm soát rủi 

ro tín dụng tại chi nhánh đã bộc lộ những hạn chế sau: 

- Kết quả tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 đã giảm dần qua các năm nhưng vẫn 

ở mức cao, đặc biệt là đối với nợ nhóm 2. 

- Hoạt động tổ chức quản lý rủi ro nói chung và quản lý RRTD nói riêng 

thường giao cho bộ phận tín dụng trực tiếp làm chứ chưa có bộ phận quản lý 

và theo dõi chuyên trách. Việc xử lý nợ có vấn đề chưa triệt để so với kết quả 

đạt được, sự phối hợp giữa các bộ phận trong vấn đề xử lý nợ xấu và kiểm 

soát RRTD chưa tốt. 

- Chưa phát hiện kịp thời các sai phạm về nghiệp vụ tín dụng, về đạo đức 

nghề nghiệp cũng như những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của chi nhánh. 

Chỉ đến khi phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu và các rủi ro khác xảy ra mới bắt 

đầu truy tìm nguyên nhân và tìm cách khắc phục hậu quả. Để đánh giá được 

các nguy cơ về sai phạm đạo đức nghề nghiệp khi chưa xảy ra hậu quả là 

công việc rất khó khăn, đòi hỏi phải nắm được các dấu hiệu bất thường của 

CBTD, dù chỉ là dấu hiệu nhỏ nhất. Đồng thời các nguy cơ này cũng khó 

ngăn chặn vì nhiều nguyên nhân, có thể do nể nang, ngại va chạm…Vì vậy, 

đòi hỏi lãnh đạo cũng như tất cả cán bộ nhân viên phải nâng cao trách nhiệm, 
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sáng suốt, công minh cũng như không ngừng rèn luyện để nâng cao tinh thần 

trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 

- Hạn chế về công tác kiểm soát sự tuân thủ giám sát sau khi cho vay của 

CBTD mặc dù đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên việc kiểm tra sau giải ngân 

của CBTD còn mang nhiều tính đối phó, thực hiện cho đủ thủ tục theo quy 

định của ngân hàng chứ CBTD vì nhiều lý do khác nhau không báo cáo, đánh 

giá hết các rủi ro trong giai đoạn này. Trong khi đó, nếu việc kiểm tra, giám 

sát sau khi giải ngân được thực hiện nghiêm túc, CBTD có thể nhận thấy 

được dễ dàng việc sử dụng vốn của khách hàng có đúng mục đích hay không, 

các nguồn thu của khách hàng ra sao, phát hiện sớm các rủi ro trong việc thực 

hiện phương án, ngăn chặn kịp thời các hành vi tẩu tán tài sản bảo đảm… qua 

đó việc thu hồi nợ sẽ thực hiện dễ dàng hơn, đồng thời giúp ngân hàng chắc 

chắn sẽ có các biện pháp kịp thời để kiểm soát các rủi ro và tổn thất tín dụng 

trong tương lai. 

- Mức mua bảo hiểm còn thấp so với khoản vay, thủ tục nhận bảo hiểm 

khi xảy ra rủi ro còn khó khăn. Bên cạnh đó, khi xảy ra rủi ro để khách hàng 

nhận được số tiền bảo hiểm còn qua nhiều thủ tục rườm rà. 

- Việc định giá tài sản còn sơ sài, chưa phát hiện kịp thời các sai phạm 

về nghiệp vụ tín dụng, về đạo đức nghề nghiệp và các rủi ro tiềm ẩn trong 

hoạt động của chi nhánh. Những sai sót do định giá tài sản bảo đảm vẫn xảy 

ra thường xuyên nhưng công tác thẩm định tài sản bảo đảm của chi nhánh vẫn 

chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, việc quyết định cấp tín dụng phụ 

thuộc quá nhiều vào giá trị của tài sản bảo đảm thì việc đánh giá, thẩm định 

tài sản bảo đảm có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với khả năng thu hồi các 

khoản nợ nếu khách hàng mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, hiện nay tại 

chi nhánh công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm còn nhiều bất cập và cần 

có sự chấn chỉnh kịp thời. 
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- Kết quả thẩm định tín dụng chưa phản ánh đúng tình hình khách hàng 

để có quyết định tín dụng đúng đắn. Kết quả thẩm định tín dụng không phản 

ánh đúng quy mô và năng lực sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và khả 

năng quản lý tài chính, uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng để làm nền 

tảng cho một quyết định tín dụng đúng đắn. Bước tìm hiểu, khai thác thông 

tin khách hàng trong quy trình tín dụng có thời gian thực hiện quá ngắn, 

không đủ thời gian cho bộ phận tín dụng tìm kiếm, phân tích và sử dụng trong 

công tác tín dụng. 

- Chưa có quy định rõ ràng về các hình thức kỷ luật đối với các trường 

hợp sai phạm của CBTD gây ra hậu quả xấu cho chi nhánh. Các hình thức kỷ 

luật chính là cái cương kìm hãm những hành vi sai trái do nguyên nhân chủ 

quan từ CBTD. Nếu các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sai phạm 

trong công tác tín dụng được xử lý nghiêm minh, quy trách nhiệm rõ ràng đối 

với từng cán bộ kể cả lãnh đạo sẽ là một hình thức có tính răn đe, có thể ngăn 

chặn các ý định lợi dụng chức vụ, quyền hạn cũng như lợi dụng các kẻ hở để 

thực hiện các hoạt động gây tổn hại cho ngân hàng. 

- Thiếu sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan 

thực thi pháp luật. 

b. Nguyên nhân hạn chế trong kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Nguyên nhân bên ngoài: 

+ Trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn, 

chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Có nhiều yếu tố 

biến động phức tạp, tình trạng lạm phát cao, giá cả leo thang, tỷ giá tăng 

mạnh, giá dầu và giá vàng tăng kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng theo, 

sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản ngưng trệ 

làm cho nền kinh tế phát triển chậm, tiêu dùng giảm, các HKD gặp nhiều khó 

khăn dẫn đến khả năng trả nợ ngân hàng trở nên khó khăn hơn. 
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+ Môi trường cung cấp thông tin chưa minh bạch: Chưa xây dựng được 

hệ thống cung cấp thông tin về HKD hữu hiệu, các thông tin mà chi nhánh có 

được từ mối quan hệ quen biết về HKD của CBTD. Trung tâm thông tin tín 

dụng (CIC) của NHNN đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ 

trong việc cung cấp thông tin tín dụng kịp thời. Tuy nhiên, thông tin cung cấp 

còn đơn điệu, chưa đáp ứng đầy đủ các yếu cầu cuả Ngân hàng về HKD. 

+ Môi trường pháp lý chưa thuận lợi: Chi nhánh hoạt động trong điều 

kiện hệ thống pháp lý nước ta vừa thiếu ổn định, đôi khi lại không rõ ràng 

hoặc có luật nhưng chưa có văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện, việc 

phát mãi tài sản để thu hồi nợ còn chưa hiệu quả và mất thời gian khá lâu. 

Một số chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến hệ thống ngân 

hàng luôn bị thay đổi. Môi trường kinh doanh chưa hoàn thiện và thiếu sự ổn 

định là nguyên nhân gây khó khăn cho công tác kiểm soát RRTD trong cho 

vay HKD tại chi nhánh. 

+ Nhiều khách hàng hộ kinh doanh trình độ quản lý và năng lực, trình độ 

điều hành, thông tin còn hạn chế nên khả năng chống đỡ khó khăn thấp. Do 

đặc điểm của HKD và đặc điểm của chi nhánh khách hàng HKD chủ yếu là 

nông dân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và trình độ quản 

lý, điều hành còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện dự án sản xuất kinh 

doanh nếu xảy ra rủi ro thì khả năng chống đỡ còn thấp, khả năng nắm bắt các 

thông tin để phục vụ cho công việc còn hạn chế. Vì vậy, đây cũng làmột trong 

những nguyên nhân làm cho việc kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại chi 

nhánh gặp nhiều khó khăn. 

- Nguyên nhân bên trong:  

+ Xếp hạng tín dụng nội bộ chưa phản ánh đúng tình hình khách hàng. 

Cán bộ tiến hành xếp hạng tín dụng nội bộ là cán bộ tín dụng, là người đề 

xuất tín dụng nên ý muốn chủ quan bị chi phối trong quá trình chấm điểm. 
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Bên cạnh đó, thông tin đầu vào cung cấp dữ liệu cho việc xếp hạng tín dụng 

nội bộ chưa chính xác, vì vậy không phản ánh đúng tình hình khách hàng dẫn 

đến phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro chưa đúng với tình hình thực tế. 

Chưa xây dựng được hệ thống cung cấp thông tin về HKD hữu hiệu, các 

thông tin mà chi nhánh có được đa phần do khách hàng HKD cung cấp, 

CBTD phải thu thập thêm thông tin từ việc phỏng vấn trực tiếp người vay do 

đó phần nhiều còn mang nặng cảm tính của CBTD, thiếu khách quan và tính 

chính xác không cao. 

+ Nhân sự cho bộ phận tín dụng còn mỏng và thiếu so với yêu cầu thực tế. 

Sự quá tải trong công việc, áp lực chỉ tiêu kế hoạch nên thiếu thời gian cho công 

tác giám sát nợ vay, làm cho việc phát hiện và xử lý nợ nhóm 2, nợ xấu trở nên 

thụ động.  

+ Cán bộ tín dụng còn hạn chế về chuyên môn, chưa được đào tạo bài bản 

về công tác thẩm định, đôi lúc chủ quan dựa vào TSBĐ mà không thẩm định 

kỹ về năng lực tài chính và bỏ qua một số quy trình tín dụng. Đây cũng là một 

bất cập trong công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm, CBTD không được 

đào tạo về công tác thẩm định giá, trong định giá có nhiều trường hợp không 

sát với thực tế, có những trường hợp quá cao hoặc quá thấp so với giá thị 

trường do định giá theo chủ quan và cảm tính của CBTD. 

+ Trong việc thực hiện quy trình cho vay báo cáo thẩm định còn mang 

tính hình thức, đánh giá rủi ro khoản vay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chủ 

quan của cán bộ tín dụng và tập trung vào nguồn thông tin do khách hàng 

cung cấp, chưa phản ánh đúng tình hình khách hàng để có quyết định tín dụng 

đúng đắn. Kết quả thẩm định không phản ánh đúng quy mô, năng lực sản xuất 

kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng quản lý, uy tín và khả năng trả nợ 

của khách hàng HKD để làm cơ sở cho một quyết định tín dụng đúng 

đắn.Bước tìm hiểu, khai thác thông tin khách hàng HKD trong quy trình tín 
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dụng có thời gian thực hiện quá ngắn, không đủ thời gian cho bộ phận tín 

dụng tìm kiếm, phân tích và sử dụng trong công tác tín dụng. 

+ Công tác giám sát nợ vay chưa được chú trọng : Mặc dù Agribank đã 

ban hành các quy trình, quy định về kiểm tra giám sát vốn vay của khách hàng 

nhưng công tác giám sát chưa hiệu quả thể hiện qua những yếu tố: 

Sự sao lẵng của CBTD trong việc kiểm tra vốn vay, trong hồ sơ có đầy 

đủ biien bản kiểm tra vốn vay nhưng thật ra đây chỉ là việc làm mang tính 

hình thức, đối phó của CBTD, CBTD rất chủ quan, tin tưởng vào uy tín của 

khách hàng, không kiểm tra tình hình thực tế cũng như mục đích sử dụng vốn 

nên không giám sát được khách hàng. 

Việc sử dụng vốn sau khi giải ngân của khách hàng phụ thuộc nhiều vào 

ý thức và trách nhiệm của khách hàng trong việc tiếp tục tuân thủ các điều 

kiện tín dụng. Nếu khách hàng có hành vi sử dụng vốn không đúng múc đích, 

điều này rất khó khăn cho CBTD trong việc kiểm tra vốn vay. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa hiệu quả. Nguyên nhân nằm 

trong kế hoạch chỉ đạo hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ từ cấp trên chưa 

quyết liệt và nghiêm minh. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ có thực hiện 

nhưng chưa quyết liệt và triệt để, chưa phản ánh hết thực trạng hoạt động của 

chi nhánh. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trên cơ sở nghiên cứu những lý cơ bản về hoạt động tín dụng và kiểm 

soát rủi ro tín dụng ở Chương 1, Chương 2 tác giả đã trình bày và phân tích 

thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín trong cho vay HKD tại chi nhánh 

trong giai đoạn từ năm 2011 – 2013 với những điểm khái quát như sau: 

Chương 2 của luận văn đã chỉ khá rõ thực trang công tác kiểm soát 

RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh trong những năm 2011-2013, xu 

hướng phát triển của chi nhánh. Với nội dung chính là các hoạt động kiểm 

soát RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh Agribank EaKpam, ĐakLak từ 

năm 2011-2013, luận văn đã đưa ra các số liệu, chỉ tiêu đánh giá về chất 

lượng của hoạt động này. Bên cạnh đó, luận văn cũng lý giải các nguyên 

nhân, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế mà chi nhánh còn tồn tại, 

từ đó làm cơ sở đề xuất những giải pháp khắc phục trong chương 3 đẻ góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD 

tại chi nhánh Agribank EaKpam, ĐakLak. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI 

NHÁNH EAKPAM - ĐAKLAK 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo nhu cầu vay của HKD và khả năng RRTD 

- Những tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục, bên 

cạnh đó giá cả các mặt hàng nông sản đặc biệt là cà phê và tiêu đang được giá 

và ổn định. Agribank EaKpam là đơn vị đóng trên địa bàn nông thôn, vùng 

trọng điểm về sản xuất cà phê và tiêu của tỉnh ĐakLak, vì vậy dự báo trong 

thời gian tới nhu cầu vay  để mở rộng sản xuất của HKD rất lớn. 

- Bên cạnh nhu cầu rất lớn về vay vốn của hộ kinh doanh thì khả năng 

xảy ra RRTD cũng sẽ tiềm ẩn nếu ngân hàng không có định hướng rõ ràng và 

những biện pháp cụ thể khi đáp ứng nhu cầu vay của HKD. Vì vậy, đòi hỏi 

ngân hàng khi cho vay cần phải thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ các 

quy trình cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng.  

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện kiểm soát RRTD trong cho vay HKD 

của chi nhánh 

Trong thời gian tới, Agribank chi nhánh EakPam - ĐakLak sẽ tiếp tục 

đổi mới, nâng cấp công tác tổ chức, quản trị điều hành. Đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, kiểm soát nợ xấu, dự phòng nhiều kịch bản linh hoạt để thích 

ứng với các biến động của nền kinh tế trong thời gian tới, với mục tiêu: 

- Tăng trưởng tín dụng ở mức độ vừa phải, đặt mục tiêu an toàn tín dụng 

là trên hết. 
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- Cố gắng hạn chế các khoản nợ xấu phát sinh, khống chế tỷ lệ nợ xấu 

dưới mức 2.5%. 

- Tập trung toàn bộ nguồn lực của chi nhánh cho việc thu hồi các khoản 

nợ xấu, nợ đến hạn, thanh lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu trong cho vay 

HKD. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 

trong cho vay hộ kinh doanh. 

- Chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, đặc biệt 

đối với đội ngũ cán bộ tín dụng. 

- Xây dựng và thực hiện tốt chính sách khách hàng HKD, giữ vững 

khách hàng hiện có, khôi phục quan hệ với khách hàng cũ, thu hút khách hàng 

mới đồng thời tăng cường sự hợp tác với khách hàng HKD có hiệu quả hơn. 

Mở rộng địa bàn hoạt động để tìm kiếm khách hàng tốt, kinh doanh có hiệu 

quả. Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra khách hàng để có chính sách 

quan hệ với khách hàng HKD có hiệu quả, lâu dài.   

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý rủi ro. Củng cố hoạt động kiểm soát rủi ro để hoạt động có hiệu quả 

trong quản lý và giám sát rủi ro tín dụng. Thực hiện quản lý điều hành bằng 

quy trình, quy chế nghiệp vụ cụ thể. Chấp hành nghiêm túc nội quy lao động 

của chi nhánh trong mọi hoạt động. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc.    

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 

Để kiểm soát tốt và chủ động trong việc xủ lý những RRTD trong cho 

vay HKD, chúng ta cần phải đánh giá đúng thực trạng và bản chất của nó, có 

như vậy mới đưa ra được các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát có hiệu quả. 

Qua việc phân tích thực trạng về RRTD trong cho vay HKD tại chi nhánh, 

luận văn xin đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
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kiểm soát RRTD trong cho vay HKD tại Agribank EaKpam trong thời gian 

tới. 

3.2.1 Thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy trình cho vay, kiểm 

tra giám sát trƣớc, trong và sau khi cho vay 

Nhằm hạn chế tối thiểu các rủi ro tín dụng trong cho vay HKD, yêu cầu 

quan trọng nhất là CBTD cần nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình tín 

dụng đã qui định. Việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả năng thu hồi vốn. 

CBTD nhất thiết phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên một cách chặt chẽ các 

giai đoạn trước, trong và sau khi cho vay. 

- Thẩm định và phân tích tín dụng trước khi cho vay: Đây là giai đoạn có 

ý nghĩa rất lớn đối với quyết định tín dụng của ngân hàng, giúp ngân hàng 

nắm rõ các thông tin liên quan đến khách hàng hộ kinh doanh  làm cơ sở cho 

việc thẩm định và quyết định cho vay, loại bỏ các hồ sơ tín dụng có nhiều rủi 

ro nhằm hạn chế thấp nhất các tổn thất có thể xảy ra. 

RRTD xảy ra nguyên nhân chính là do CBTD thực hiện sơ sài hoặc bỏ 

qua các quy tắc về thẩm định, khi thực hiện kiểm tra điều kiện vay vốn của 

khách hàng như hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện phương án, dự án, khả 

năng tài chính, nhu cầu vay, phân tích và thẩm định chính xác mức độ rủi ro 

của HKD, xác định đúng giá trị tài sản bảo đảm và quan trọng nhất là tính 

hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng có khả thi 

hay không để cân nhắc quyết định cho vay và bảo đảm thu hồi nợ cho ngân 

hàng. 

Thông qua việc đánh giá khách hàng bằng các phân tích định lượng bằng 

hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng HKD, cùng với việc phân tích định 

tính về điều kiện kinh tế, quan hệ với ngân hàng, các đánh giá cảm quan của 

CBTD về HKD… từ đó sẽ có cái nhìn tổng quát về những rủi ro tiềm ẩn, nhu 
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cầu vay vốn và khả năng chi trả thực sự của HKD để có thể cân nhắc giữa rủi 

ro và lợi nhuận khi quyết định cho vay. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn này rủi ro có thể xảy ra đó là sự chủ quan 

hoặc cố ý đưa ra các nhận định không chính xác của CBTD về khách hàng 

HKD. Vì vậy, để hạn chế việc này chi nhánh cần nghiên cứu, xem xét bổ sung 

các điều kiện, tiêu chí để có những đánh giá khách quan hơn đối với HKD. 

- Đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát trong khi cho vay : Giúp cho 

CBTD cho vay đúng đối tượng, kiểm chứng được nhu cầu vay của hộ kinh 

doanh. Việc kiểm chứng này thực hiện thông qua kiểm tra chứng từ giải 

ngân…Bên cạnh đó, CBTD cần phải thường xuyên cập nhật thông tin về 

khách hàng, thực hiện việc định kỳ hạn trả nợ chính xác, phù hợp với chu kỳ 

sản xuất, dòng tiền của HKD. 

Ngay cả những hồ sơ tín dụng đã được chấp nhận phê duyệt cũng không 

được phép lơ là, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào dẫn đến sự nghi ngờ, CBTD kiên 

quyết yêu cầu dừng giải ngân, thực hiện kiểm tra giám sát đối với các khoản 

tiền đã giải ngân trước đó, hoặc yếu cầu chấm dứt cho vay nếu xảy ra các dấu 

hiệu xấu. 

- Đảm bảo quy trình giám sát, kiểm tra sau khi cho vay: Quá trình giám 

sát nhằm theo dõi, nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi diến biến của quá trình sử 

dụng tiền vay và tình hình sản xuất kinh doanh của HKD để phát hiện kịp thời 

nhữn phát sinh rủi ro. Sau khi giải ngân CBTD cần kiểm tra xem khách hàng 

có sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả hay không, kiểm tra lại thực tế 

tài sản sau khi vay nhằm ngăn ngừa các hành vi lừa đảo dựa trên TSBĐ, xem 

xét HKD có hoàn trả gốc, lãi đúng hạn hay không, đồng thời thực hiện đầy đủ 

các biên pháp thích hợp nếu người vay không thực hiện đầy đủ và đúng hạn 

cam kết. Đây là bước công việc đặc biệt quan trọng sau khi cho vay, nếu bỏ 

sót và xem nhẹ giai đoạn này thì khả năng xảy ra RRTD rất cao. 
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Ngoài ra, trong quá trình cho vay phải thường xuyên kiểm tra tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của HKD, việc kiểm tra có thể định kỳ, đột 

xuất. Việc kiểm tra bất ngờ sẽ giúp CBTD đánh giá được chính xác hoạt động 

sản xuất kinh doanh của khách hàng và hạn chế việc sắp xếp, bố trí nhằm đối 

phó của khách hàng. Bên cạnh đó, chi nhánh nên có một cơ chế kiểm tra chéo 

để bảo đảm tính khách quan nhằm ngăn ngừa trường hợp CBTD cố tình 

không thực hiện hoạt động này vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, ở giai 

đoạn này, việc kiểm tra giám sát cần phải thực hiện hết sức khôn khéo vì rất 

dễ gây tâm lý khó chịu cho khách hàng, làm cho khách hàng phòng thủ và 

không hợp tác với ngân hàng, cụ thể là CBTD. 

Trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự trong việc chuyển giao hồ 

sơ từ CBTD này sang CBTD khác, cần phải có sự quy định rõ ràng về trách 

nhiệm của người bàn giao và người nhận bàn giao, nội dụng bàn giao. Có thể 

lập sổ theo dõi về các lần về các lần phát tiền vay, thu nợ, biến động TSBĐ, 

tình hình hoạt động kinh doanh… để CBTD nhận bàn giao nắm bắt được 

nhanh chóng tình hình của HKD, đảm bảo sự liên tục, thuận tiện trong việc 

theo dõi và chuyển giao hồ sơ. 

Trong tất cả các bước trên, việc phối hợp các nguồn lực, nguồn thông tin 

là hết sức quan trọng. Với nhiều nguồn thông tin khác nhau, CBTD sẽ có cơ 

sở hơn để xác minh tình trạng của HKD, giảm thiểu việc bất đối xứng thông 

tin – nguyên nhân cơ bản dẫn đến RRTD. Đồng thời kết hợp các nguồn lực sẽ 

giúp cho việc thu hồi nợ, giảm thiểu tổn thất tín dụng được thực hiện nhanh 

chóng, triệt để và ít tốn kém hơn. 

3.2.2 Tăng cƣờng chất lƣợng thẩm định cho vay 

Quy trình tín dụng với rất nhiều giai đoạn khác nhau tuy nhiên quyết 

định tín dụng phụ thuộc vô cùng lớn vào giai đoạn thẩm định tín dụng. Đây là 

giai đoạn quan trọng, có ý nghĩa nhất quyết định đến chất lượng cho vay. 
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Hoạt động thẩm định khách hàng cho phép chi nhánh có thể đánh giá mức độ 

rủi ro của khách hàng, từ đó quyết định cho vay hay không cho vay khách 

hàng, hạn mức tín dụng là bao nhiêu... Muốn làm tốt công tác này, chi nhánh 

bắt buộc phải hoàn thiện các công tác sau: 

* Nâng cao chất lượng công tác thẩm định TSĐB 

- Hiện tại, việc giao trách nhiệm CBTD ở chi nhánh đảm nhận toàn bộ từ 

khâu đầu tiên đến cuối cùng của hoạt động cho vay đã bộc lộ nhiều điểm yếu. 

Chi nhánh cần thiết phải thành lập tổ định giá TSĐB riêng nhằm đảm bảo tính 

độc lập, khách quan nhằm hạn chế đến mức thấp nhất có thể những rủi ro phát 

sinh tư khâu này. Bên cạnh đó, chi nhánh cần có các quy định rạch ròi về 

trách nhiệm của từng cá nhân bao gồm từ cán bộ trực tiếp thẩm định và cả 

trưởng phòng tín dụng đối với tính xác thực của hồ sơ thẩm định. 

- Nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, đáp ứng điều kiện về trình độ 

cho cán bộ làm công tác thẩm định, chi nhánh cần thiết thực hiện đạo tào cán 

bộ bằng các khóa học do Ngân hàng tiến hành hoặc các khóa học do NHNN, 

các Trung tâm đào tạo chuyên ngành thẩm định tổ chức. 

- Đối với khung giá bất động sản: trên thực tế, việc thẩm định TSĐB gặp 

rất nhiều khó khăn, không thể nào chỉ dựa vào khung giá đã được quy định để 

áp đặt cho tài sản bởi có vô vàn nguyên nhân ảnh hưởng đến giá trị của tài sản 

đó, có những nguyên nhân rất bất ngờ đã làm thay đổi hẳn giá cả của một căn 

nhà: ví dụ như một con đường rất đông người qua lại thì giá trị của những căn 

nhà trên con đường ấy rất cao, tuy nhiên khi có những thay đổi về quy hoạch 

hoặc các yếu tố ngoại cảnh khác, giá của các bất động sản sẽ bị giảm xuống 

rất nhiều. Chính vì vậy, việc xây dựng khung bảng giá về bất động sản cần 

phải có sực cân nhắc điều chỉnh theo định kì hoặc cập nhật ngay khi có những 

thay đổi bất thường trên thực tế về quy định đối với vị trí của bất động sản đó. 

Vì thế, việc xây dựng khung bảng giá bất động sản quy định áp dụng linh hoạt 
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theo tình hình thực tế là hết sức cần thiết nhằm trách sự chênh lệch lớn giữa 

khung giá quy định và giá thực tế của thị trường. 

Cán bộ thẩm định trực tiếp chính là những người nắm vững nhất về việc 

thay đổi giá cả theo thực tế thị trường. Chi nhánh cần có các quy định mở, 

linh hoạt, yêu cầu cán bộ thẩm định đề xuất theo định kì hoặc đột xuất những 

thay đổi thực tế về khung giá bất động sản theo giá thị trường. Có như vậy, 

việc thẩm định giá trị TSĐB mới chính xác, giảm bớt các RRTD xuất phát từ 

việc định giá sai tài sản. 

- Thường xuyên tiến hành đánh giá lại giá trị của TSĐB: trên thực tế 

hiện nay, TSĐB giữ vai trò rất lớn trong việc giảm tổn thất tín dụng khi vay, 

do đó việc cập nhật giá trị của TSĐB theo thời giá sẽ phản ánh đúng giá trị 

cũng như tính thanh khoản của TSĐB, đảm bào tính chính xác của số tiền cần 

phải trích lập dự phòng cụ thể và hạn chế RRTD cho chi nhánh. Do vậy, chi 

nhánh cần thường xuyên thực hiện công tác này, Ban lãnh đạo chi nhánh cần 

quy trách nhiệm cụ thể đến lãnh đạo phòng nếu bộ phận liên quan không thực 

hiện nghiêm túc hoạt động này. 

* Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 

Các RRTD tiềm ẩn xuất phát rất lớn từ những thẩm định và phân tích tín 

dụng sơ sài, thiếu chính xác từ đó dẫn đến sai lầm cho vay. Thẩm định và 

phân tích tín dụng là một giai đoạn hết sức quan trọng, có ý nghĩa rất lớn 

trong việc hạn chế RRTD với hiệu quả cao nhất, ít tổn thất nhất. Quá trình 

thẩm định cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian ra 

quyết định, đảm bảo sự cẩn trọng hợp lý trên cơ sở phân tích lợi nhuận và rủi 

ro cũng như đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng phục vụ khách hàng. 

Vì vậy khi thẩm định, phân tích tín dụng HKD, chi nhánh cần chú trọng 

xoáy sâu vào các vấn đề sau: 

+ Năng lực tài chính, nguồn trả nợ của hộ 
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+ Phương án kinh doanh: tính khả thi, khả năng sinh lời, rủi ro tiềm ẩn ... 

+ Uy tín, tư cách cũng như năng lực kinh doanh của các cá nhân đặc biệt 

là chủ HKD. 

Việc phân tích về HKD hay bất kỳ khách hàng vay vốn vào trước hết 

cũng xem xét năng lực tài chính, nguồn trả nợ của khách hàng đó. Đối với 

HKD, CBTD cần đánh giá các khoản thu nhập hiện tại có thể đến từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh hoặc các khoản tiền lương, các nguồn thu nhập 

khác... Đây là một trong những căn cứ quan trọng để NHTM có thể có quyết 

định đúng về tín dụng đối với HKD. 

Ngân hàng cho vay vốn HKD để kinh doanh với mong muốn hộ HKD 

hoạt động có hiệu quả và có đủ tiền chi trả những khoản vốn đã đi vay và lãi 

suất phát sinh. NHTM không bao giờ mong muốn cho vay để cuối cùng dùng 

TSĐB thanh lý để thu hồi vốn. Chính vì vậy, đánh giá về tính khả thi của 

phương án kinh doanh của HKD là việc hết sức quan trọng. Khi đánh giá 

phương án kinh doanh của HKD phải chú ý đến khả năng sinh lợi, rủi ro tiềm 

ẩn... CBTD phải quan tâm, cập nhật kịp thời các quy định, chính sách mới của 

nhà nước về phát triển kinh tế HKD như các ưu tiên về giao đất, phát triển 

nông, lâm, ngư nghiệp... cũng như rủi ro tiềm ẩn củab HKD vay vốn. 

Chủ HKD chính là người đại diện, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động 

của HKD. Phân tích đánh giá về đánh giá về khách hàng là đánh giá, xem xét 

về uy tín, trình độ cả về học vấn lẫn nhận thức xã hội của các thành viên trong 

HKD mà đặc biệt quan trọng nhất chính là chủ hộ. Một chủ hộ với trình độ 

kiến thức cao, giữ chữ tín trong làm ăn thì khả năng HKD đó kinh doanh hiệu 

quả cao hơn và NHTM sẽ dễ dàng thu hồi lại được vốn đã cho vay. 

Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, chi nhánh tiến hành phân tích và thẩm định 

rủi ro tổng thể của HKD. Công việc này tuy làm mất nhiều thời gian của chi 

nhánh nhưng sẽ giúp cho chi nhánh có cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính, 
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chất lượng hoạt động kinh doanh của HKD. Hơn nữa, một HKD có thể có 

khoản tín dụng ở các NHTM khác, những dấu hiệu về việc chậm trả nợ hoặc 

không trả được nợ tại các NHTM đó cũng sẽ gây ra rủi ro và thể hiện khả 

năng trả nợ của khách hàng, do vậy công tác này nhằm giúp chi nhánh có thể 

nhận thấy những rủi ro phát sinh của HKD nhằm có các ứng xử tín dụng kịp 

thời. 

3.2.3 Thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc phân tán rủi ro trong cho vay 

Phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng  trong cho vay HKD là việc 

thực hiện cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh 

doanh nhằm tránh những tổn thất lớn xảy ra cho ngân hàng thương mại. Phân 

tán rủi ro là một giải pháp chủ yếu thường được các ngân hàng thương mại áp 

dụng. Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: 

- Không tập trung cấp tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực hay một 

khu vực. Để hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn quá nhiều vào một loại 

hình kinh doanh, một vùng kinh tế. Đó là khuyến cáo và cũng là bài học hết 

sức có ý nghĩa mà các nhà kinh doanh đã rút ra khi họ gánh chịu những thiệt 

hại, đổ vỡ do không tuân thủ những nguyên tắc này. Vì vậy một ngân hàng 

thương mại nên coi đây như một giải pháp hữu hiệu cho công tác phòng ngừa 

rủi ro. Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào một lĩnh vực kinh tế sẽ giống 

như “Bỏ trứng vào một rổ” điều đó có nghĩa là: Khi lĩnh vực kinh tế mà ngân 

hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải những biến động bất lợi thì thiệt hại của 

ngân hàng sẽ là vô cùng lớn. Như vậy phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực 

đầu tư, khu vực đầu tư là một biện pháp cho các ngân hàng thương mại phòng 

ngừa rủi ro. 

- Không nên dồn vốn đầu tư vào một hoặc một số khách hàng. Cùng với 

mục đích như trên là phân tán rủi ro, đây là lời khuyến cáo quan trọng cho 

việc ra quyết định cấp tín dụng của ngân hàng. Cho dù một khách hàng HKD 
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hoạt động kinh doanh hiệu quả hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng thì yêu 

cầu trên vẫn cần được tuân thủ bởi vì nếu khách hàng gặp khó khăn khi rủi ro 

đột xuất xảy ra, ngân hàng cũng chịu tổn thất lớn, hơn nữa những thay đổi 

trong chu kỳ kinh doanh của khách hàng là khó tránh khỏi.  

- Đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng. Đa dạng hoá các sản phẩm tín 

dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy ra 

khi có rủi ro đối với một vài loại tài sản nhất định. 

3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ nhóm 2 

Việc thu hồi nợ xấu, nợ nhóm 2 luôn luôn là một trong những công việc 

khó khăn nhất của công tác tín dụng. Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện 

nay, nợ xấu đang là một vấn đề nhức nhối không chỉ trong phạm vi chi nhánh 

mà còn ở phạm vi cả nước. Những HKD khi chậm trả hoặc không trả được nợ 

gốc và lãi chứng tỏ HKD đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Chính vì 

vậy, để có thể thu hồi được các khoản nợ này, đòi hỏi phải có sự đồng lòng, 

kết hợp các nguồn lực, vận dụng mọi phương cách để có thể thu hồi lại được 

vốn cho chi nhánh. Muốn vậy, chi nhánh cần phải thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Phân loại chi tiết loại nợ xấu, khách hàng: chi nhánh cần thực hiện 

đánh giá, phân tích để phân loại nợ xấu cũng như khách hàng về các mặt như 

thực trạng của hoạt động SXKD, tinh thần hợp tác với chi nhánh trong việc 

thực hiện các kế hoạch trả nợ, hiện trạng TSBĐ cũng như khả năng thanh 

khoản của tài sản ấy. 

- Có kế hoạch cụ thể xử lý nợ có vấn đề: căn cứ trên những đánh giá, 

phân loại về thực trạng của các khách hàng, chủ động xây dựng phương án xử 

lý cụ thể đối với từng món nợ, sử dụng các phương pháp xử lý tiếp tục khai 

thác hay thanh lý TSBĐ để thu hồi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế sao cho 

linh hoạt, phù hợp với từng khách hàng cũng như chi nhánh nhằm đảo bảo thu 
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hồi nợ với kết quả cao nhất và chi phí hợp lý. Đối với những trường hợp khó 

khăn trong trả nợ thì kết hợp nắm bắt tình hình và cùng khách hàng bàn bạc 

để tìm hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từng bước sẽ thu hồi dần các 

khoản nợ nhóm 2, nợ xấu  mà khách hàng chưa trả được. 

- Phối hợp chặt chẽ các nguồn lực để thu hồi nợ xấu, nợ nhóm 2 trong 

cho vay HKD: xây dựng mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, các cơ sở 

ban ngành địa phương nơi khách hàng sinh sống hoặc kinh doanh, nhất là các 

cơ quan pháp luật để thực hiện thu hồi nợ đối với các khách hàng không chịu 

hợp tác trong việc thanh toán nợ, động viên khách hàng thực hiện đúng trách 

nhiệm đã ký kết trong hợp đồng tín dụng. 

3.2.5 Tăng cƣờng công tác thu thập, khai thác sử dụng nguồn thông 

tin khách hàng hộ kinh doanh 

Trong thời đại ngày nay, vai trò vô cùng quan trọng của thông tin là 

không thể bàn cãi. Vì vậy, những thông tin chính xác về HKD, về thị trường 

có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng cho vay, kiểm soát rủi  

ro tín dụng. Chi nhánh cần thực hiện các công tác sau nhằm nâng cao chất 

lượng thông tin: 

- Ngoài thông tin khách hàng HKD cung cấp, chi nhánh cần thêm thông 

tin từ các nguồn: 

+Các đối tác của HKD 

+ Từ những Ngân hàng khác 

+ Từ cơ quan quản lý hành chính của HKD như thôn, xóm, phường, xã, 

các tổ chức đoàn thể xã hội khác. 

+ Từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 

- Thu thập thông tin thị trường; bên cạnh các thông tin thu thập được về 

khách hàng, CBTD cần phải khai thác thông tin mang tính thị trường về sản 
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phẩm HKD đang kinh doanh, tình hình cung cầu của sản phẩm, giá cả của sản 

phẩm, sự biến động của TSBĐ. 

- Phân tích, xử lý các thông tin: CBTD cần phải tập trung phân tích, đánh 

giá xếp loại HKD dựa trên các thông tin thu thập được để làm căn cứ xem xét 

khi quyết định cho vay, nhằm kiểm soát rủi ro. 

- Định kỳ cần phân tích và đánh giá các dấu hiệu của thị trường:  

+ Chính sách của chính phủ, của địa phương, của NHNN, các biến động 

khác của thị trường…để đánh giá các tác động của thị trường đối với HKD.  

+ Tổng hợp tình hình biến động của thị trường, các nhu cầu đối với các 

sản phẩm liên quan đến HKD, lường trước được những thay đổi trong tương 

lai. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương để nắm bắt 

kịp thời những diễn biến có thể xảy ra đối với hộ kinh doanh. 

- Xây dựng kho dữ liệu về khách hàng HKD: với những thông tin mà chi 

nhánh thu thập được từ các nguồn khác nhau qua thời gian có thể xây dựng 

được kho dữ liệu về khách hàng HKD. Đây là một biện pháp rất quan trọng 

giúp chi nhánh tiết kiệm được rất mhiều thời gian, công sức, chi phí để đánh 

giá, thẩm định khách hàng, các CBTD mới sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin hơn. 

Việc hệ thống hoá các thông tin tín dụng HKD sẽ là nguồn thông tin hữu hiệu 

khái quát hoá quá trình tín dụng, hoạt động SXKD…để Ngân hàng có cái 

nhìn rõ hơn về khách hàng. 

3.2.6 Thiết lập mối quan hệ tốt và bền lâu đối với khách hàng HKD 

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, khách hàng vừa 

là người cung cấp nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, đồng thời cũng là người 

sử dụng nguồn vốn này nên khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng. Thiết lập 

mối quan hệ tốt và lâu bền với khách hàng giúp các ngân hàng thương mại có 
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điều kiện nắm vững các thông tin có liên quan tới khách hàng, các ngân hàng 

sẽ có đối sách thích hợp để có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh. 

Thiết lập mối quan hệ tốt và lâu bền với khách hàng sẽ giúp ngân hàng, 

trên cơ sở: 

- Đánh giá đúng chất lượng khách hàng quan hệ tín dụng thường xuyên, 

ngân hàng có thể nắm bắt, tiết kiệm được chi phí thẩm định và kiểm tra giám 

sát. Thông qua việc quan sát được những thông tin về hoạt động kinh doanh 

của khách hàng. Căn cứ vào số tiền dư trên tài khoản của họ, ngân hàng sẽ 

biết được khả năng tiềm tàng và chu kỳ sử dụng vốn, tiền mặt cũng như quan 

hệ với khách hàng khác trong việc mua nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm... Đây 

là cách tốt nhất để thu thập thông tin về khách hàng và là cơ sở để ngân hàng 

tiết kiệm được chi phí trong việc thẩm định, sàng lọc thông tin, tránh được rủi 

ro về đạo đức, kế hoạch hóa được nguồn vốn cũng như các chi phí giám sát 

khách hàng khi đã có sẵn phương thức giám sát. 

- Thu hút vốn để củng cố đầu vào mở rộng đầu ra theo đúng yêu cầu của 

khách hàng, thông qua mối quan hệ lâu bền với khách hàng, ngân hàng có thể 

huy động được một khối lượng nguồn vốn từ tiền gửi của khách hàng. Sự am 

hiểu của khách hàng sẽ làm cho ngân hàng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng về 

nhu cầu vốn, giá cả cho vay để có kế hoạch bố trí nguồn vốn kịp thời đáp ứng 

nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng. Do tiết kiệm được chi phí trong thẩm 

định, kiểm tra giám sát khách hàng nên ngân hàng sẽ có đủ điều kiện hạ lãi 

suất cho vay, điều đó sẽ cuốn hút được khách hàng, làm cho khách hàng gắn 

bó hơn với ngân hàng. Mối quan hệ không những ngày càng được củng cố, 

đối với khách hàng sẽ càng có cơ hội để nâng cao chất lượng tín dụng. 

- Đề ra chính sách chiến lược, kế hoạch tác nghiệp trong từng thời kỳ và 

xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng trong tương lai để không ngừng 
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thích nghi với sự biến động của thị trường, tìm kiếm cơ hội không ngừng 

nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh ngân hàng. 

Có điều kiện giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, nhất là rủi ro về 

đạo đức để vươn tới sự hoàn thiện về chất lượng tín dụng, nhằm tạo dựng 

được hình ảnh, biểu tượng tốt của Ngân hàng trên thị trường. 

Để thiết lập mối quan hệ tốt, lâu bền với khách hàng, ngân hàng phải có 

kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, đề cao uy tín của ngân 

hàng trên thị trường thông qua việc cải thiện và mở rộng thêm nhiều hình thức 

phục vụ, đổi mới tác phong kinh doanh, thu hút thêm nhiều khách hàng đối 

với ngân hàng như những người bạn tin cậy.  

3.2.7 Duy trì và tranh thủ mối quan hệ hợp tác giúp đỡ của các cơ 

quan chức năng 

Các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, Uỷ ban nhân dân các địa 

phương nơi khách hàng cư trú hoặc nơi có tài sản thế chấp sẽ hỗ trợ chi nhánh 

rất nhiều trong việc quản lý khách hàng và thu hồi nợ. Cần duy trì mối quan 

hệ hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan trên. Cơ quan công an, Ủy 

ban nhân dân tại địa phương là nơi quản lý các vấn đề về nhân thân, hộ 

khẩu,… của người vay. Mọi di biến động của người vay đều được cơ quan 

này kiểm soát. Vì vậy, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan này trong việc tìm 

hiểu khách hàng trong khâu thẩm định, quản lý khoản vay và thu nợ, xử lý rủi 

ro tín dụng là hết sức quan trọng. 

3.2.8. Các giải pháp khác 

a. Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho công tác tín dụng hộ 

kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 

tín dụng 

Tạo môi trường làm việc chủ động, nâng cao tính tự chủ của cán bộ để 

cán bộ  có thể phát huy tối đa năng lực làm việc: hiện nay, do dặc thù nghề 
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nghiệp thời gian làm việc thực tế rất nhiều. Do đó, ban lãnh đạo chi nhánh 

phải tạo được môi trường làm việc chủ động để CBTD có cơ hội cống hiến tư 

duy nghề nghiệp và phát huy hết năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao với thời gian hợp lý. Với một môi trường làm việc đồng thuận, cởi mở, 

chính sách cán bộ ổn định và hợp lý, có sự đánh giá, ghi nhận, tin tưởng vào 

năng lực của CBTD sẽ là động lực thúc đẩy CBTD cống hiến hết mình cho 

chi nhánh. 

Đây thực sự là một điều kiện khá khó để thực hiện do nó phụ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố. Các quy định, chủ trương làm việc của Agribank trong công 

tác chuyên môn lẫn môi trường giao lưu bên ngoài tạo nên văn hoá làm việc 

của chi nhánh. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau cũng 

là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường làm việc đó. Điều này đòi 

hỏi sự thống nhất từ trên xuống dưới, ban lãnh đạo phải có tầm nhìn rộng, 

công minh, thu phục được sự đồng lòng của cấp dưới, biết đối nhân xử thế. 

Bên cạnh đó ban lãnh đạo cần tạo ra nhiều sân chơi, giao lưu về thể thao, văn 

hoá góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các nhân viên trong chi 

nhánh, giữa ban lãnh đạo với nhau, đẩy mạnh phong trào thi đau qua đó tạo 

khí thế làm việc cho mọi người. 

Với sự tự hào về Ngân hàng, nhân viên sẽ có trách nhiệm với việc vun 

đắp, xây dựng một Ngân hàng mạnh, phát triển bền vững. Ngoài ra, cần có 

chế độ thưởng phạt nghiêm minh, CBTD sẽ có nhận thức rõ ràng đối với bất 

kỳ hành động nào của bản thân có thể gây nguy hại cho mình và cho chi 

nhánh, thận trọng với những quyết định trong công tác tín dụng. 

- Tạo ra nhiều sân chơi về văn hoá, thể thao để cán bộ có thể giao lưu 

giữa các chi nhánh trong hệ thống với nhau nhằm trao đổi học tập kinh 

nghiệm lẫn nhau. 
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b. Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ tín dụng 

- Quy định chặt chẽ về việc bố trí cán bộ làm công tác tín dụng, yêu cầu 

cụ thể về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng các yêu cầu về 

công việc trong thời đại mới. Hiện nay trình độ ngoại ngữ và tin học là những 

yêu cầu cơ bản bắt buộc CBTD phải tự trang bị cho bản thân để có thể phục 

vụ tốt hơn cho công việc, nắm bắt kịp thời với những thay đổi của tình hình 

kinh tế, xã hội góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình. 

- Có sức khoẻ, ngoại hình, khả năng giao tiếp tốt: CBTD chính là bộ mặt 

của Ngân hàng khi thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng đồng thời 

CBTD phải đi thực tế rất nhiều. Công tác cho vay HKD đòi hỏi CBTD phải di 

chuyển ở những địa bàn rất rộng, giao thông khó khăn, nếu CBTD không đủ 

sức khoẻ sẽ không thể đảm đương được khối lượng công việc rất nhiều tại chi 

nhánh. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt: đây là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng, do 

hiện nay CBTD tại chi nhánh đảm nhiệm toàn bộ các khâu của quy trình tín 

dụng, vì vây nếu không có phẩm chất đạo đức tốt sẽ rất dễ gây ra các hậu quả 

và RRTD cho Ngân hàng. 

c. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tín dụng, định kỳ từ 2 – 3 

năm cần phải thực hiện luân chuyển cán bộ tín dụng 

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho CBTD; tổ chức các 

lớp học nghiệp vụ, tập huấn cho CBTD theo định kỳ về kiến thức pháp luật, 

kinh tế, bồi dưỡng để nâng cao năng lực đánh giá, phân tích RRTD của 

CBTD, đồng thời rèn luyện về tư duy sắc bén, nhanh nhạy trong ứng xử với 

khách hàng. 

Đối với cán bộ giảng dạy nghiệp vụ cần phải thường xuyên nghiên cứu, 

học tập để tiếp cận những kiến thức, thông tin mới, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ 
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về sư phạm, các kỹ năng về giảng dạy. Việc giảng dạy cần phải gắn liền với 

thực tế, có ví dụ minh hoạt sinh động nhưng phải sát với thực tiễn. 

Ngoải ra, để tránh sự chủ quan của CBTD đối với khách hàng và tăng 

cường sự kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữu các CBTD với nhau. Định kỳ từ 2-

3 năm cần phải có sự luân chuyển CBTD. 

d. Có chính sách khen thưởng hợp lý, bố trí cán bộ phù hợp với năng 

lực, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những cán bộ yếu kém 

Hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng trong giai 

đoạn hiện nay và có một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của 

Ngân hàng. Chính vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, thu hút người 

tài, chi nhánh cần áp dụng các chính sách sau: 

- Có chế độ trả lương, phụ cấp phù hợp cho CBTD và phải cao hơn hẳn 

các bộ phận khác, đồng thời hàng tháng, hàng quý phải có đánh giá và chấm 

điểm về mức độ hoàn thành công việc để căn cứ vào đó trả lương cho CBTD. 

- Giao khoán các chỉ tiêu ( dư nợ, nợ xấu, tỷ lệ thu lãi,…) cụ thể, rõ ràng 

cho CBTD, sử dụng các kết quả đó làm cơ sở để đánh giá, xếp loại CBTD vào 

cuối kỳ. 

- Bình xét thi đua, tuyên dương những CBTD có thành tích nổi bật trong 

kỳ với các hình thức khen thưởng phù hợp, tạo động lực và không khí hăng 

hái, thi đua làm việc trong chi nhánh. 

- Ban hành quy định rõ ràng về việc xử lý các trường hợp gây tổn thất tín 

dụng cho chi nhánh, gắn trách nhiệm của CBTD vào tổn thất tín dụng của 

mình gây ra do nguyên nhân chủ quan, quy trách nhiệm vật chất khi để xảy ra 

tổn thất tín dụng. 

- Đối với CBTD có dấu hiệu làm trái với quy định của chi nhánh hoặc 

đạo đức kém, thường xuyên theo dõi và nhắc nhở, nếu qua thời gian không có 

thay đổi tích cực cần chấm dứt ngay công việc đang làm. 
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Bố trí, giao chỉ tiêu cho CBTD một cách hợp lý trên cơ sở phù hợp với 

địa bàn hoạt động, năng lực của CBTD. Cần chú ý rằng chất lượng và hiệu 

quả công việc mới là yếu tố quan trọng, do vậy áp lực về chỉ tiêu tăng trưởng 

tín dụng được giao có thể được biểu thị bằng số lượng HKD tốt, ổn định, sử 

dụng vốn hiệu quả. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, chất lượng tín dụng tốt phụ thuộc 

rất nhiều vào năng lực của CBTD, chất lượng của CBTD là mấu chốt. Chính 

vì vậy,cần đánh giá chất lượng CBTD theo hiệu quả công việc trong một điều 

kiện thực tế khách quan, có như vậy áp lực về số lượng tín dụng sẽ bớt là 

gánh nặng đối với CBTD nhằm giúp CBTD bảo đảm được chất lượng công 

việc, có thời gian nghiên cứu, thẩm định và kiểm tra, giám sát khoản vay 

mình quản lý một cách hiệu quả nhất. 

- Với vai trò xương sống cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Ngân 

hàng, việc bố trí CBTD đặc biệt là cán bộ quản lý tín dụng rất quan trọng, có 

ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của chi nhánh, do đó ban giám đốc 

chi nhánh phải xem xét thận trọng, đánh giá đúng về năng lực và tư cách của 

cán bộ khi đề xuất cấp trên bổ nhiệm, phải nhận được sự đồng thuận của các 

cán bộ nhân viên dưới quyền. Bên cạnh đó, phải có kế hoạch xây dựng, đào 

tạo chuẩn bị cán bộ nguồn cho tương lai. 

3.3. KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với Agribank ĐakLak 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: 

+ Xây dựng bộ phận kiểm tra giám sát có chất lượng và có đạo đức tốt: 

Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Agribank Dak Lak thực hiện việc kiểm 

tra nội bộ theo các chương trình, đề cương của bộ máy kiểm tra, kiểm soát 

ngành dọc. Việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát , đảm bảo cho việc tuân thủ các 

quy định trong các mặt nghiệp vụ của ngành, đồng thời bảo đảm việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật đối với đội ngũ cán bộ các cấp khi thực hiện 
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nhiệm vụ được giao. Hoạt động này phục vụ tốt cho hoạt động tham mưu đối 

với lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành kinh doanh đảm bảo đúng định hướng, 

tuân thủ các quy định của ngành, của pháp luật Nhà nước. Qua kiểm tra, kiểm 

soát phát hiện kịp thời và ngăn ngừa các rủi ro, phát hiện các lỗ hổng trong cơ 

chế, chính sách, phát hiện những bất hợp lý, những tồn tại vưóng mắc trong 

việc chấp hành các quy định về cơ chế, chính sách, hồ sơ, thủ tục và quy trình 

nghiệp vụ để kịp thời báo cáo lên cấp trên có hướng xử lý phù hợp, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động Ngân hàng. Tuy nhiên, thực tiễn vừa qua cho 

thấy, hiệu quả của hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn nhiều hạn chế. 

Điều này xuất phát từ một nguyên nhân cơ bản là bộ máy kiểm tra, kiểm soát 

nội bộ được tổ chức chưa tốt, chưa thật hợp lý và có một bộ phận cán bộ kiểm 

tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp chưa cao, chưa báo cáo trung thực và làm 

sai lệch kết quả kiểm tra. 

+ Quy trách nhiệm cho cán bộ kiểm soát nội bộ cũng như có chế độ khen 

thưởng rõ ràng để nâng cao chất lượng kiểm soát: Để nâng cao chất lượng 

kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cần có chính sách khen thưởng, kỷ luật hợp lý để 

động viên, khuyến khích những cán bộ tốt, làm việc trung thực. Bên cạnh đó, 

đối với những cán bộ cố ý làm sai lệc kết quả kiểm tra gây ra hậu quả ngiêm 

trọng cần phải có chế tài cụ thể để xử lý, răn đe. 

+ Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra theo 

định kỳ, đột xuất với toàn thể hoạt động tín dụng nói chung và cho vay hộ 

kinh doanh nói riêng. 

+ Kết hợp kiểm tra hồ sơ vay vốn lưu tại chi nhánh và kiểm tra, đối 

chiếu thực tế khách hàng: Ngoài việc kiểm tra hồ sơ  pháp lý, hồ sơ bảo đảm 

tiền vay tại chi nhánh, cán bộ kiểm tra , kiểm soát nội bộ cần phải tăng cường 

đi đối chiếu với thực tế càng nhiều càng tốt, qua đó để  biết nắm bắt được tình 

hình thực tế của khách hàng HKD, phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm của 
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CBTD, của khách hàng để có kế hoạch cụ thể, đưa ra đề xuất xử lý nhằm 

kiểm soát rủi ro tín dụng đối với HKD tốt hơn. 

+ Trong quá trình kiểm tra kiểm soát nếu phát hiện ra các sai sót cần 

phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ có liên quan để răn đe các cán bộ khác. 

 - Cho phép chi nhánh tuyển thêm cán bộ tín dụng để giảm bớt áp lực 

công việc cho cán bộ tín dụng, nâng cao hiệu quả chất lượng kiểm soát rủi ro 

tín dụng tại chi nhánh. 

3.3.2. Kiến nghị với  Agribank Việt Nam 

- Đề nghị với Agribank  cho phép tổ chức lại bộ máy quản lý tín dụng và 

quản lý rủi ro đối với các chi nhánh loại 3. 

Hiện nay, các NHTM có mô hình bộ máy tổ chức quản lý rất rõ ràng, 

được phân ra các phòng ban với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau và 

phát huy rất hiệu quả trong việc quản lý, kiểm soát, xử lý RRTD. 

Cần tách biệt chức năng của CBTD, thẩm định và quản lý RRTD, tăng 

thêm bộ phận quan hệ khách hàng trong hoạt động cho vay. Đồng thời, cần 

phân định rõ chức năng, nhiêm vụ và trách nhiệm của các bộ phận đó để đảm 

bảo tính hiệu quả trong đánh giá chất lượng công việc, giám sát lẫn nhau giúp 

cho các quyết định cho vay mang tính khách quan hơn, kết quả thẩm định 

khách quan và chính xác hơn, quá trình xử lý nợ cũng nhanh chóng, kịp thời 

và hiệu quả hơn, cụ thể: 

+ Bộ phận quan hệ khách hàng HKD: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ cho 

vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với HKD. 

+ Bộ phận quản lý rủi ro: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thẩm định và các 

quy trình nghiệp vụ liên quan, các yêu cầu về nghiệp vụ quản lý RRTD của 

chi nhánh, đánh giá tài sản bảo đảm, có ý kiến độc lập về các quyết định cấp 

tín dụng. Giám sát chất lượng tín dụng, quản lý các khoản nợ xấu ( phát hiện, 
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phân tích nguyên nhân, đề xuất các phương án, biện pháp xử lý và đôn đốc 

thu hồi nợ sau xử lý). 

- Tăng thời gian của bước thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm định 

tín dụng trong quy trình cho vay hộ kinh doanh. Hiện nay, thời gian thực hiện 

bước này quá ngắn, không đủ thời gian để bộ phận thẩm định tìm hiểu, thu 

thập thông tin từ các nguồn khác nhau để đưa vào xử lý, đánh giá, phân tích 

và sử dụng thông tin hỗ trợ cho công tác thẩm định tín dụng trong cho vay hộ 

kinh doanh. 

- Nghiên cứu bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng cụ thể, chi tiết, phù hợp với  

đối tượng khách hàng hộ kinh doanh, đảm bảo kết quả chấm điểm xếp hạng 

phản ánh đúng với tình hình thực tế của khách hàng. 

- Tăng mức mua bảo hiểm đối với hộ kinh doanh, thủ tục giải quyết bảo 

hiểm khi xảy ra rủi ro nhanh chóng, thuận tiện hơn cho khách hàng. 

3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 

NHNN là cơ quan quản lý trực tiếp hoạt động của các NHTM, chính vì 

vậy một sự điều chỉnh dù lớn hay nhỏ cũng ảnh hưởng mạnh đến toàn hệ 

thống Ngân hàng. Trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ hơn nữa hoạt động kiểm 

soát RRTD của các NHTM, NHNN cần thiết phải: 

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay trên cơ sở bảo 

đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các 

NHTM, quy định chặt chẽ về trách nhiệm của các NHTM về việc tuân thủ 

quy chế cho vay và bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt các thủ tục pháp lý phức 

tạp, gây khó khăn cho các NHTM. 

- Thực tế hiện nay thông tin do trung tâm thông tin tín dụng của NHNN 

(CIC) cung cấp thời gian qua vẫn còn khá sơ sài so với nhu cầu thông tin 

nhằm nâng cao trách nhiệm tín dụng của các NHTM chưa kể các thông tin 

này còn thiếu tính kịp thời và đa dạng. Đó là do: một mặt, quan hệ kinh doanh 
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ngân hàng – khách hàng không khuyến khích ngân hàng tiết lộ với các cơ 

quan Nhà nước cùng như rộng rãi giới kinh doanh về tình hình dư nợ, cũng 

như các khoản nợ có vấn đề của khách hàng của mình, do vậy mà các ngân 

hàng khá dè dặt trong việc cung cấp thông tin đầy đủ cho CIC; mặt khác, điều 

kiện hiện nay chưa cho phép CIC có thể tạo thành một mạng thông tin hoàn 

hảo, cập nhật được hệ thống chỉ tiêu về HKD đầy đủ theo yêu cầu của các 

NHTM trên địa bàn (thiếu các điều kiện kỹ thuật, thiết bị, kinh phí, trình độ 

cán bộ...) do vậy NHTM vẫn phải tìm kiếm thông tin bên ngoài nhằm đánh 

giá đúng khách hàng của mình. 

Thời gian tới, để CIC có thể trở thành nguồn thông tin hữu ích cho các 

NHTM trong các quan hệ tín dụng với khách hàng cần phải thực hiện một số 

giải pháp sau: 

+ Phối hợp với các cơ quan chủ quản nhằm tư vấn, thông báo các nhu 

cầu về vốn chưa được đáp ứng, đồng thời đề xuất hướng đáp ứng các nhu cầu 

này với các NHTM. Điều này sẽ kích thích đối với các NHTM trong việc 

tham gia CIC. 

+ Có các quy định, yêu cầu và biện pháp chế tài chi tiết, rõ ràng hơn 

nhằm yêu cầu các NHTM cung cấp thông tin về khách hàng vì quyền lợi 

không chỉ cho bản thân ngân hàng đó mà chung cho cả cộng đồng. 

+ Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để CIC có thể hoạt động có hiệu quả 

như: điều kiện về đội ngũ nhân sự với các hình thức như đào tạo lại, đặc biệt 

là kiến thức về công nghệ, thông tin cũng như kiến thức ngân hàng hiện đại..., 

các điều kiện về vật chất, thiết bị, về mạng lưới hoạt động, phân phối và lưu 

trữ thông tin. 

- Nhằm hạn chế những rủi ro xuất phát từ việc bất đối xứng thông tin từ 

TSĐB, NHNN có thể xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung trong cả nước 

tương tự như trung tâm CIC về giao dịch bảo đảm giúp truy cập, đăng ký 
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nhanh và cung cấp thông tin kịp thời về TSĐB [8]. Hệ thống cơ sở dữ liệu ấy 

cho phép CBTD kiểm tra TSĐB của khách hàng đang trong tình trạng như thế 

nào, có tranh chấp, kiện tụng, đang trong quá trình xử lý nợ hay thế chấp ở 

một NHTM khác hay không...đề phòng trường hợp khách hàng cố tình dấu 

các thông tin về TSĐB. Tất cả thông tin khi được hệ thống hoá sẽ giúp cho 

NHTM có thêm thông tin trong quá trình thẩm định tài sản, do đó sẽ giảm 

thiểu đến mức tối đa rủi ro khi cấp tín dụng. 

- Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát đối với các NHTM 

trên địa bàn, xử lý các trường hợp các NHTM không thực hiện đầy đủ, đúng 

thời hạn các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng, các báo cáo tài 

chính. Tăng cường, hoàn thiện các quy định về hệ thống cảnh báo sớm của 

NHNN, thực hiện cảnh báo sớm cho các NHTM đảm bảo thị trường phát triển 

bền vững. 

- Tăng cường các công tác chống sự cạnh tranh kém lành mạnh: cùng với 

các cơ chế thoáng, cho phép các NHTM mở rộng tính tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm với các hoạt động kinh doanh như hiện nay, các NHTM đã có rất nhiều 

chính sách sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Tuy nhiên, 

kéo theo đó tình trạng cạnh tranh kém lành mạnh, tranh giành khách hàng 

bằng các chính sách lơi lỏng, dễ dãi rất dễ gây rũi ro cho hoạt động của 

NHTM như bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ RRTD dẫn đến tình trạng 

RRTD không chỉ cho bản thân NHTM đó mà cho cả toàn hệ thống. Do đó, 

NHNN cần có sự kiểm soát chặt chẽ, có các biện pháp chế tài đủ mạnh để đủ 

sức răn đe, ngăn chặn những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh. 

- Hiện nay, hoạt động thanh tra ngân hàng của bộ máy thanh tra thuộc 

NHNN Việt Nam chủ yếu là kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

ngân hàng và đánh giá về sự an toàn của NHTM. Tuy nhiên, hoạt động này đã 

thể hiện nhiều điểm yếu khi không đánh giá được rõ ràng mức độ rủi ro của 
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NHTM. Vì vậy, NHNN cần nghiên cứu, xúc tiến việc thực hiện chuyển dần 

nội dung thanh tra tuân thủ là chủ yếu sang giám sát các NHTM theo mức độ 

rủi ro hoạt động. Để tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra thời gian tới 

cần: Phân công, sắp xếp lại hoạt động của các cơ quan và cán bộ thanh tra, 

tránh phân tán, chồng chéo và kém hiệu quả; Chỉ đạo các NHTM hoàn thiện 

một số tiêu chuẩn nhất định tạo điều kiện giám sát từ xa có hiệu quả, cụ thể: 

Yêu cầu các NHTM thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo, yêu 

cầu các NHTM báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngoài cân đối và các cam kết 

ngoài bảng; Thường xuyên phân tích, nhận định tình hình, đặc biệt khi trong 

nước và khu vực có những biến động kinh tế tài chính lớn, nhằm thực hiện 

thanh tra đối với các NHTM thuộc diện đáng nghi ngờ do chịu những ảnh 

hưởng bất lợi...[4] 

- NHNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan cần đưa ra 

tiêu chuẩn nghề nghiệp về hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại 

các NHTM (với chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp tương ứng). 

Người thực hiện công tác kiểm soát nội bộ cần được đào tạo và cấp chứng chỉ 

hành nghề để đảm bảo yêu cầu về trình độ và năng lực,[9] 

- Tăng cường hỗ trợ đối với các NHTM: HKD đặc biệt là các hộ hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, chứa 

đựng nhiều rủi ro nhất do thiên tai, dịch hoạ, sự biến động của thị trường 

trong và ngoài nước, một bộ phận lớn khách hàng là các hộ nông dân dàn trải 

trên địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, hầu hết các món vay có giá trị 

nhỏ nên chi phí hoạt động ngân hàng lớn. Do đó, NHNN cần có chính sách lãi 

suất hợp lý cho nông nghiệp, nông thôn, sao cho phù hợp với đặc thù của 

SXKD ở  từng khu vực, môi trường kinh doanh của từng ngân hàng, quan tâm 

hỗ trợ vốn khi cần thiết... 
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3.3.4. Kiến nghị với Chính phủ 

a. Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, rút ngắn 

thời gian giải quyết hồ sơ để các ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ 

Mặc dù luật và các văn bản có liên quan của Việt Nam quy định Ngân 

hàng thương mại có quyền xử lý tài sản đảm bảo nợ vay khi khách hàng 

không trả được nợ, tuy nhiên cơ chế pháp lý chưa rõ ràng, đặc biệt là quyền 

sử dụng đất. Theo Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính 

phủ tại điểm 4, điều 34 cho phép tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo 

đảm nói chung và tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất nói riêng nếu không 

đạt được sự thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

03/2001/TTLT-NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC giữa Liên bộ Ngân hàng Nhà 

nước, Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ tài chính, Tổng cục địa chính ngày 

29.4.2001 (sau đây gọi tắt là Thông tư 03) quy định tổ chức tín dụng không 

được trực tiếp bán hay được trực tiếp nhận quyền sử dụng đất để thay thế cho 

việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm. Và theo Khoản 2- Mục III của thông 

tư này, nếu không đạt được sự thỏa thuận của các bên thì tổ chức tín dụng 

phải đưa ra bán đấu giá hay khởi kiện ra Tòa: “Trường hợp tài sản bảo đảm là 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không xử lý được theo thoả thuận 

của các bên trong hợp đồng thì tổ chức tín dụng đưa tài sản ra bán đấu giá để 

thu hồi nợ hoặc khởi kiện ra tòa án”. Việc này gây cản trở cho các ngân hàng 

thương mại khi xử lý tài sản thế chấp trong thực tế, việc xử lý thu hồi nợ còn 

mất nhiều thời gian và qua nhiều công đoạn, vì các lý do sau: 

- Ngân hàng chuyển hồ sơ của tài sản đảm bảo sang Trung tâm bán đấu 

giá chuyên trách thuộc Sở Tư pháp để xử lý, tuy nhiên tiến độ xử lý quá 

chậm, mất nhiều thời gian, thậm chí có nhiều trường hợp tồn đọng không xử 

lý được. Việc này do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân không 

thể không nhắc đến là hoạt động của Trung tâm bán đấu giá kém hiệu quả. 
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Khi đó, không ít trường hợp ngân hàng có thể phối hợp với người có tài sản 

đảm bảo để xử lý hoặc tự xử lý được, nhưng khi tiến hành chuyển quyền sử 

dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất cho người mua, thì các cơ quan chức 

năng từ chối việc thực hiện công chứng,...với lý do quyền sử dụng đất trong 

trường hợp này phải thông qua Trung tâm bán đấu giá chuyên trách theo quy 

định.  

- Khi xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, theo Khoản 3- Mục III, 

phần B của Thông tư Liên tịch 03, thì tổ chức tín dụng phải xin phép Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép bán đấu giá, làm cho quy trình bán đấu 

giá càng mất nhiều thời gian và thủ tục:  

° 15 ngày xin cơ quan có thẩm quyền cho phép bán đấu giá tài sản.  

° 15 ngày thực hiện việc đăng ký bán đấu giá tài sản.  

° 30 ngày niêm yết tài sản bán đấu giá.  

° 60 ngày cho thời gian cấp giấy chứng nhận cho người mua tài sản.  

- Công tác thi hành án còn chậm, trong thực tế có nhiều bản án, quyết 

định của tòa án đã có hiệu lực thi hành và đã có đơn yêu cầu thi hành án của 

ngân hàng. Nhưng cơ quan thi hành án vẫn chưa thi hành án với nhiều lý do 

như bản án chưa rõ ràng, hoặc lý do khác. Những trường hợp đó, ngân hàng 

phải chờ cơ quan thi hành án làm việc lại với tòa án. Thời gian chờ đợi này 

thường kéo dài hàng tháng thậm chí sáu tháng sau ngân hàng mới nhận được 

văn bản trả lời của cơ quan thi hành án.  

Trong nền kinh tế thị trường, đi đôi với phát triển kinh tế HKD, bên cạnh 

các HKD làm ăn hiệu quả  là sự phá sản của các HKD hoạt động yếu kém, 

đào thải trong cạnh tranh là quy luật khách quan, không phụ thuộc vào ý chí 

của HKD. Ngân hàng thương mại với chức năng trung gian tài chính, luôn 

phải gánh chịu những khoản nợ tồn đọng là tất nhiên. Việc áp dụng các giải 

pháp khai thác và thanh lý đối với các khoản nợ chuyển quá hạn đều là giải 
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pháp tác động của ngân hàng lên khách hàng HKD khi mọi việc đã rồi, vì thế 

ngân hàng luôn ở trạng thái bị động.  

Để việc xử lý thu hồi nợ được nhanh hơn và giảm thiểu chi phí, Chính 

phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo từ khâu đấu giá đến khâu 

thi hành án, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cũng như khuyến khích giao 

dịch thoả thuận đúng luật nhằm giúp các ngân hàng nhanh chóng thu hồi được 

nợ từ các tài sản đảm bảo. 

b. Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai  

Hiện nay các nước phát triển đều có hệ thống thông tin quốc gia công 

khai. Hệ thống này được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, 

kết nối từ địa phương đến Trung ương, do vậy dễ dàng cho việc tra cứu, tìm 

hiểu thông tin. Có những loại thông tin được tra cứu tự do, có những loại 

thông tin phải mua hoặc chỉ những tổ chức nhất định được khai thác. Hệ 

thống này tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc khai thác thông tin 

về khách hàng, giảm được thời gian và chi phí tìm kiếm. 

Ở Việt Nam hiện nay, thông tin nằm rải rác ở các cơ quan quản lý nhà 

nước mà chưa có quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ 

quan. Mặt khác thông tin chưa được tin học hóa mà chủ yếu lưu trữ dưới dạng 

văn bản, việc tra cứu thông tin rất khó khăn, mất nhiều thời gian, những thông 

tin cũ có khi bị thất lạc hoặc mờ, nát. Do vậy các ngân hàng thương mại 

thường không có được đầy đủ thông tin về lịch sử của khách hàng. Chẳng hạn 

để tìm hiểu thông tin về một cá nhân, một khách hàng , ngân hàng phải liên hệ 

với địa phương nơi cá nhân cư trú nhưng cũng chỉ thu thập được những thông 

tin sơ sài như tình trạng hôn nhân, có tiền án tiền sự hay không, những người 

có tên trong cùng sổ hộ khẩu còn những thông tin về sở hữu tài sản, các giao 

dịch tài sản trong quá khứ hay mối quan hệ họ hàng của cá nhân đó... thì 

không một cơ quan nào lưu giữ. Đặc biệt việc tìm hiểu thông tin từ các cơ 
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quan pháp luật rất khó khăn. Vì vậy vẫn xảy ra trường hợp phổ biến là thông 

tin khách hàng cung cấp cho  ngân hàng và thực tế rất khác nhau. 

Do vậy việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia là vô cùng 

cần thiết, trước hết là phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước và gián tiếp 

là giúp các ngân hàng thuận lợi trong việc khai thác thông tin về khách hàng. 

c. Sự thay đổi các chính sách của Nhà nước cần được công bố rõ ràng 

và có thời gian cần thiết để chuyển đổi 

Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân đều hoạt động trong một môi trường kinh 

tế, xã hội. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách kinh tế, xã hội của Nhà 

nước đều tác động đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân và các kế hoạch 

phát triển trong tương lai. Nếu sự thay đổi về chính sách của Nhà nước không 

được thông báo trước thì có thể dẫn đến những thiệt hại do không kịp thay đổi 

hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với chính sách mới. Và điều này 

cũng nằm ngoài khả năng dự báo của ngân hàng, do vậy rủi ro của khách 

hàng dẫn đến hậu quả ngân hàng phải gánh chịu. 

Do vậy bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách kinh tế, xã hội của Nhà 

nước cần công bố công khai các nội dung dự kiến thay đổi và có một khoảng 

thời gian cần thiết nhất định để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 

liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp hoặc Nhà nước phải có biện pháp 

hỗ trợ cho những thiệt hại do sự thay đổi trong chính sách của Nhà nước. 

d. Đối với Bộ Tư pháp 

Hiện nay Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm trực thuộc Bộ Tư pháp 

đang thực hiện nhiệm vụ là đầu mối cung cấp thông tin về các giao dịch bảo 

đảm đối với các tài sản động sản và bất động sản của mọi cá nhân, tổ chức. 

Dịch vụ thông tin này đã giúp các ngân hàng rất nhiều trong việc đánh giá về 

tài sản bảo đảm. Tuy nhiên hiện nay việc cung cấp thông tin còn chậm, thông 

thường là 3 ngày làm việc nhiều khi đến cả tuần và việc hỏi thông tin chưa kết 
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nối trực tuyến. Do vậy Bộ tư pháp cần hiện đại hóa hệ thống thông tin nhằm 

cung cấp thông tin nhanh hơn và với các phương thức hiện đại hơn để đáp 

ứng nhu cầu thực tế hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện nay, trước bối cảnh nền 

kinh tế đang trải qua nhiều biến động và khó khăn, NHTM đứng trước những 

nguy cơ rủi ro lớn trong hoạt động, đặc biệt là nguy cơ rủi ro tín dụng.Vì vậy, 

kiểm soát rủi ro tín dụng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản trị 

của NHTM. 

Thực tế kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD tại chi nhánh còn 

nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của kiểm soát rủi ro tín dụng. Vì vậy, 

cần thiết phải tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD để 

thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả, trong giới hạn rủi ro 

của ngân hàng.   

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

phạm vi nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ: 

 Phân tích cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng  

trong cho vay HKD của NHTM 

 Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD tại 

NHNo&PNT chi nhánh EakPam - ĐaLak trong hoàn cảnh kinh tế cụ thể tại địa 

phương nói riêng và cả nước nói chung, trong bối cảnh cạnh tranh của các ngân 

hàng thương mại ngày càng gay gắt, khách hàng ngày càng có hiểu biết về lĩnh 

vực tài chính ngân hàng và yêu cầu ngân hàng cao hơn. Qua đó, đánh giá 

những thành công và những mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để 

khắc phục, hoàn thiện.  

 Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, kết hợp với kinh nghiệm công tác 

tại chi nhánh, cùng với nghiên cứu và dự báo về nhu cầu vay của HKD tại chi 

nhánh và khả năng RRTD, định hướng kiểm soát RRTD trong cho vay HKD 

của chi nhánh theo định hướng và nhiệm vụ của Agribank Việt Nam, tác giả 
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đã đưa ra những định hướng cơ bản và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD đối với chi nhánh. 

 Đưa ra một số kiến nghị đối với Agrribank Việt Nam, đối với NHNN 

Việt Nam và các cơ quan trực thuộc Chính phủ để tạo điều kiện thực thi 

những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đã 

đưa ra. 

Những kết quả nghiên cứu luận của văn hy vọng sẽ góp một phần nhỏ 

trong việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

HKD tại chi nhánh, tạo môi trường tín dụng an toàn và hiệu quả để chi nhánh 

đạt được mục tiêu kinh doanh cao nhất, đủ sức cạnh tranh với các NHTM 

trong và ngoài nước. 
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