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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất và thường
chiếm khoảng 70%-80% hoạt động sinh lời của NH. Tuy nhiên, hoạt
động này cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao nhất đặc biệt là
RRTD. Bởi lẽ, các DN vì mục tiêu lợi nhuận có thể sử dụng vốn vay
của NH không đúng mục đích hoặc do kinh doanh không hiệu quả,
dẫn đến khả năng trả nợ bị giảm sút.... tất cả những điều đó có thể
gián tiếp gây ra rủi ro cho NH. Việc phòng ngừa tốt RRTD sẽ hạn
chế việc không thu hồi được vốn và lãi của NH hay giảm chi phí do
việc phải xử lý khi xảy ra rủi ro. Do đó việc phòng ngừa và hạn chế
rủi ro trong hoạt động cho vay rất quan trọng không chỉ đối với các
NH thương mại mà còn đối với cả nền kinh tế. Vì vậy, để giảm thiểu
RRTD nhưng vẫn đảm bảo mức sinh lời cao luôn là một bài
toán khiến cho các nhà quản trị NH phải trăn trở.
Xuất phát từ thực tế trên và với mong muốn nghiên cứu thực
trạng quản lý RRTD, đặc biệt quan tâm những nguyên nhân dẫn đến
RRTD trong cho vay và từ đó bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm
hạn chế rủi ro cho vay đối với KH DN tại đơn vị, do đó đề tài: “Hạn chế
RRTD trong cho vay DN tại NH TMCP Ngoại thương - chi nhánh
Phú Tài” đã được chọn để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Làm sáng tỏ những lý luận chung về hạn chế RRTD trong
cho vay DN của NHTM.
- Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế RRTD trong cho vay
DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài, từ đó rút ra
những kết quả đạt được cũng như những hạn chế để đưa ra biện pháp
khắc phục.
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- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế RRTD
trong cho vay DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực
tiễn liên quan đến việc hạn chế rủi ro cho vay DN tại NH TMCP
Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài không nghiên cứu toàn bộ
quá trình quản trị RRTD mà chỉ tập trung nghiên cứu hạn chế RRTD
trong cho vay DN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi
nhánh Phú Tài từ năm 2010-2012.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận: Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Cơ sở lý luận: Kinh tế học vĩ mô, vi mô, Lý thuyết tài
chính – tiền tệ, quản trị NH thương mại…
- Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Quy nạp và diễn dịch;
logic và lịch sử; phân tích và tổng hợp; các phương pháp thống kê…
- Ngoài ra, đề tài còn tham khảo thêm các thông tin từ sách,
báo, tạp chí NH.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được thiết kế làm 3
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế RRTD trong cho vay
DN của NHTM
Chương 2: Thực trạng hạn chế RRTD trong cho vay DN tại
NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài
Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế RRTD trong cho vay
DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RRTD
TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM
1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN
HÀNG
1.1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng
a. Khái niệm hoạt động cho vay
b. Phân loại cho vay
1.1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng
a. Khái niệm doanh nghiệp
Theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11: “Doanh nghiệp là
tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định,
được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục
đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.
b. Phân loại cho vay DN
* Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn
* Các khoản cho vay kinh doanh trung và dài hạn
c. Đặc điểm của cho vay DN
- Cho vay DN là cho vay kinh doanh vì phần lớn các DN vay
vốn là để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối tượng vay là tất cả các DN hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam.
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ của DN
rất đa dạng nên nên nhu cầu vay vốn của DN cũng đa dạng.
- Quy mô của món vay thường lớn và cao hơn quy mô của
món vay cá nhân, hộ gia đình.
- Chi phí tổ chức cho vay thường cao.
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d. Vai trò của cho vay DN
- Đáp ứng nhu cầu về vốn cho DN, giúp duy trì và mở rộng
quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo
điều kiện cho các DN tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị
trường.
- Thúc đẩy quá trình tập trung vốn, tập trung sản xuất của DN.
- Tham gia tích cực vào quá trình chu chuyển vốn của DN,
đồng thời là công cụ kích thích quá trình sản xuất, quản lý kinh tế,
kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất của DN.
1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CỦA NH
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
Theo định nghĩa về rủi ro tín dụng của NHNN trong quyết định
493 thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín
dụng 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”.
1.2.2. Phân loại RRTD
a. Dựa vào nguyên nhân phát sinh, rủi ro tín dụng được chia
thành 2 loại: Rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục.
b. Căn cứ vào tính chất khách quan, chủ quan của nguyên
nhân: rủi ro tín dụng được phân ra hai loại như sau: Rủi ro khách
quan và rủi ro chủ quan.
c. Căn cứ vào tính chất của rủi ro tín dụng: phân loại rủi ro
tín dụng thành rủi ro tín dụng đặc thù và rủi ro tín dụng hệ thống.
1.2.3. Nguyên nhân RRTD
- Nguyên nhân bên ngoài:
+ Rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng.
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+ Rủi ro từ chính sách vĩ mô của nhà nước.
+ Rủi ro do thông tin bất đối xứng.
+ Rủi ro từ phía KH.
+ Rủi ro trong kinh doanh của người đi vay.
- Nguyên nhân từ phía NH:
+ Do chính sách vay của ngân hàng không hợp lý.
+ Do ngân hàng không thực hiện đầy đủ hoặc thực hiện không
chính xác việc phân tích đánh giá khả năng tín dụng của người vay.
+ Ngân hàng đã quyết định cho vay chỉ dựa trên cơ sở quy mô
hoạt động của doanh nghiệp mà không căn cứ vào khả năng tài chính
của doanh nghiệp.
+ Do ngân hàng không thường xuyên thực hiện việc kiểm tra,
giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng tiền vay.
+ Do sự yếu kém trong công tác điều hành quản trị.
+ Rủi ro do cán bộ không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ.
+ Rủi ro do nhân viên thoái hóa về đạo đức, biến chất, tư lợi.
1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng
a. Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng: Rủi ro tín
dụng luôn là một mối đe dọa lớn đến sự tồn tại và phát triển của các
ngân hàng. Vốn cho vay không quay trở về đầy đủ và đúng hạn, lãi
vay không thu được làm suy giảm khả năng thanh khoản.
b. Rủi ro tín dụng làm giảm giá trị ròng của NH: Rủi ro tín
dụng vừa trực tiếp làm giảm giá trị của tài sản trên sổ sách, vừa làm
giảm giá trị thị trường của các khoản dư nợ bị rủi ro.
c. Rủi ro tín dụng làm gia tăng các loại rủi ro khác cho NH:
rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro vỡ nợ.
d. Rủi ro tín dụng làm gia tăng chi phí vay vốn của NH: Chi
phí gia tăng do phải trích bù đắp tổn thất trong khi việc mở rộng kinh
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doanh sẽ bị hạn chế (do không thu hồi được vốn gốc, do e ngại khi
cho vay…).
e. Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của NH, giảm sút giá trị
thương hiệu và hình ảnh của NH : RRTD làm cho các ngân hàng
có xu thế co cụm, hạn chế mở rộng tín dụng, thu hẹp quy mô kinh
doanh vì năng lực tài chính giảm sút, uy tín với nền kinh tế cũng
giảm từ đó sức cạnh tranh của ngân hàng suy giảm. RRTD làm giảm
uy tín của ngân hàng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
ngân hàng.
1.3. HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DN
CỦA NHTM
1.3.1. Nội dung hạn chế RRTD trong cho vay DN của
NHTM
Hạn chế RRTD là mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng nhằm
tạo ra sự phát triển bền vững, ổn định và mục đích của hạn chế
RRTD không phải là né tránh rủi ro mà là hạn chế rủi ro ở một mức
tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được vì “không có rủi ro thì không
có lợi nhuận”.
- Tiếp cận theo kiểu truyền thống trong hoạt động quản trị tín
dụng của NH, mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu các tác động bất lợi
của rủi ro tín dụng mà vẫn bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra cho
hoạt động cấp tín dụng. Các nghiên cứu lý luận đã chỉ ra 2 thành
phần chính của RRTD đó là khả năng xuất hiện rủi ro tín dụng và
mức độ tổn thất nếu rủi ro xảy ra. Vậy, hạn chế rủi ro tín dụng cũng
bao gồm hai thành phần cơ bản: hạn chế khả năng phát sinh RRTD
và hạn chế mức độ tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra.
- Tiếp cận theo lý thuyết thông tin bất đối xứng: Nguyên nhân
chính dẫn đến RRTD là trạng thái thông tin bất đối xứng giữa NH và
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KH, vì vậy, bản chất của việc này là thực hiện các biện pháp nhằm
khắc phục tình trạng thông tin bất đối xứng bằng các hoạt động sản
xuất thông tin và hạn chế mức độ tổn thất do rủi ro cho vay DN gây
ra.
Vậy hạn chế RRTD trong cho vay DN là tổng thể những biện
pháp, công cụ mà ngân hàng áp dụng nhằm hạn chế khả năng xuất
hiện của rủi ro cho vay DN và giảm bớt mức độ tổn thất do hậu quả
bất lợi của rủi ro đó gây ra.
* Về lý luận, để hạn chế RRTD trong cho vay DN, NH thực
hiện các biện pháp cơ bản sau đây: thẩm định tín dụng trước khi cho
vay; xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng vay; thực hiện các
biện pháp bảo đảm tài sản; giám sát và cưỡng chế thực hiện các các
điều khoản hạn chế trong hợp đồng tín dụng; giám sát người vay,
kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh của khách
hàng; quan hệ lâu dài với khách hàng DN; đa dạng hóa hợp lý danh
mục cho vay DN.
* Các biện pháp, công cụ tiến hành sau khi RRTD xảy ra nhằm
hạn chế mức độ tổn thất nếu xảy ra RRTD: Xử lý từ dự phòng rủi ro
tín dụng; Phát mãi tài sản bảo đảm; Tích cực thu hồi nợ xấu, nợ quá
hạn; Tiến hành các biện pháp cơ cấu lại nợ; Chuyển giao rủi ro thông
qua bán nợ; chứng khoán hóa, mua bảo hiểm tín dụng cho các khoản
cho vay DN và các hợp đồng phái sinh.
1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả hạn chế RRTD trong cho
vay DN
- Mức giảm Tỷ lệ dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5
- Biến động trong cơ cấu nhóm nợ
- Mức giảm Tỷ lệ nợ xấu
- Mức giảm Tỷ lệ xóa nợ ròng
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- Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD
1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD
trong cho vay DN
a. Nhân tố bên trong
Một chính sách tín dụng phù hợp, quy trình tín dụng hợp lý,
Thông tin ngân hàng đầy đủ, chính xác và kịp thời, cách thức quản lý
tiền vay chặt chẽ, chất lượng đội ngũ nhân viên tốt sẽ hạn chế được
RRTD. Ngược lại, nếu những nhân tố trên không phù hợp sẽ tạo
nhiều lỗ hổng cho RRTD nảy sinh và khi đó các giải pháp hạn chế
rủi ro cho vay sẽ thất bại.
b. Nhân tố bên ngoài
- Nhân tố từ phía KH DN:
+ Tình hình sản xuất kinh doanh của DN gặp khó khăn dẫn
đến thua lỗ và không thu hồi được vốn.
+ Sự lừa đảo của DN vay để vay những khoản tiền lớn rồi quỵt
nợ, chây ỳ nợ.
+ Rủi ro tài chính: Thể hiện ở các doanh nghiệp không thể đối
phó với các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi tiền vay cho chủ nợ.
- Thông tin không cân xứng: Thông tin không cân xứng trên
thị trường tài chính dẫn đến sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức
đã đặt các ngân hàng trước nguy cơ rủi ro cao.
- Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô:
Như bất kỳ doanh nghiệp nào, ngân hàng hoạt động và chịu
nhiều tác động của nhiều nhân tố thuộc về môi trường kinh tế - xã
hội, chính trị, pháp lý nói chung. Khi nền kinh tế ổn định, lạm phát
thấp không có khủng hoảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao, từ đó hoàn trả đầy đủ vốn vay
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cho NH, nên hoạt động cho vay của NH phát triển, chất lượng khoản
cho vay được nâng cao.
Môi trường pháp lý có ảnh hưởng lớn đến việc hạn chế rủi ro
tín dụng. Nếu môi trường pháp lý tốt, đầy đủ, đồng bộ sẽ góp phần
tích cực vào hiệu quả của các biện pháp hạn chế RRTD. Ngược lại,
nếu môi trường pháp lý không đồng bộ, không phù hợp với xu thế
phát triển kinh tế hiện tại sẽ tạo môi trường cạnh tranh không lành
mạnh, nhiều sơ hở để các DN làm ăn bất chính, lừa đảo lẫn nhau và
lừa đảo chính NH.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÚ TÀI
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI
NHÁNH PHÚ TÀI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh cơ bản của NH
TMCP ngoại thương VN chi nhánh Phú Tài trong 03 năm (20102012)
a. Hoạt động huy động vốn
Chi nhánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo, đổi
mới phong cách, thái độ phục vụ nhiệt tình nên được người dân và
DN tin tưởng, góp phần làm cho nguồn vốn huy động của Chi nhánh
luôn tăng trưởng trong trong 03 năm (2010-2012) qua.
b. Hoạt động cho vay
VCB Phú Tài đã chủ trương mở rộng quy mô cho vay, đầu tư
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cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm mở
rộng hoạt động tín dụng. Nhìn chung, doanh số cho vay, thu nợ, dư
nợ tại Chi nhánh đã có bước tăng trưởng khá.Về thị phần, dư nợ của
NH chiếm 4,81% so với tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng
trên địa bàn đến năm 2010 đã tăng lên 5,28% trong tổng dư nợ của
các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
c. Kết quả hoạt động kinh doanh
Khi tham gia vào nền kinh tế thị trường, mục tiêu lợi nhuận
được đánh giá là mục tiêu hàng đầu, và các tổ chức tín dụng cũng
không ngoại lệ. Trong những năm qua, tình hình thu, chi của NH có
nhiều biến động lớn kéo theo sự thay đổi không nhỏ của lợi nhuận.
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RRTD TRONG
CHO VAY DN TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI
NHÁNH PHÚ TÀI
2.2.1. Những biện pháp đã thực hiện nhằm hạn chế RRTD
trong cho vay DN tại NH TMCP ngoại thương VN chi nhánh
Phú Tài
a. Biện pháp tổ chức bộ máy quản lý tín dụng
Giám đốc, Trưởng phòng khách hàng, chuyên viên tín dụng
tham gia trực tiếp vào hoạt động cho vay và xử lý nợ vay. Tại Chi
nhánh không có Phòng thẩm định tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng,
Phòng kiểm soát nội bộ như Hội sở chính. Hồ sơ vay được thực hiện
chủ yếu ở Phòng khách hàng, mà không thông qua nhiều bộ phận,
nên giải quyết nhanh chóng nhu cầu vay của KH. Tuy nhiên, Chi
nhánh chưa có sự tách biệt giữa chức năng bán hàng, chức năng thẩm
định và chức năng quản lý RRTD nên gây quá tải công việc cho
Phòng khách hàng.
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b. Chính sách tín dụng
- Chính sách quản lý giới hạn tín dụng
Giới hạn kiểm soát rủi ro tín dụng: Chi nhánh luôn tuân thủ
đúng quy định về an toàn tín dụng của NHNN.
- Giới hạn tín dụng đối với KH DN: Xếp hạng tín dụng nội bộ về
bản chất là việc đo lường rủi ro tín dụng của các khách hàng. Việc đo
lường rủi ro được NH thực hiện thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ đối với các KH DN.

- Phân quyền phán quyết tín dụng: Giám đốc Chi nhánh
được giao quyền phán quyết tín dụng với tổng hạn mức tín
dụng ngắn hạn tối đa cấp cho một KH DN là 10 tỷ đồng, tổng
hạn mức tín dụng trung, dài hạn tối đa cấp cho một KH DN là
5 tỷ đồng. Trường hợp vượt hạn mức phán quyết của Giám đốc
chi nhánh phải chuyển hồ sơ sang Phòng tái thẩm định và định
giá tài sản của Hội sở xem xét.
- Đa dạng hóa danh mục cho vay: Chi nhánh đã thực
hiện đa dạng hoá danh mục cho vay nhằm tránh tình trạng tập
trung cho vay vào lĩnh vực có lợi nhuận trước mắt, giúp phân
tán được rủi ro và đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các sản
phẩm tín dụng của chi nhánh. Ở Chi nhánh, việc cho vay tập
trung nhiều vào các DNTN, một số ngành kinh tế nên chưa
phân tán được rủi ro.
- Phân loại nợ và trích lập dự phòng: Chi nhánh đã thực hiện
nghiêm túc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định
số 493/2005/QĐ-NHNN. Ưu điểm của việc phân loại nợ là giúp NH
dễ dàng quản lý danh mục cho vay, xác định mức độ rủi ro để có
biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp. Chi nhánh đang phân loại
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nợ theo phương pháp định lượng mà thiếu đi phần định tính, điều này
dẫn đến không phản ánh đúng với thực chất khoản nợ.
- Thực hiện bảo đảm tiền vay: Tài sản bảo đảm là yếu tố quan
trọng trong xem xét quyết định cho vay, góp phần giảm thiểu tổn thất
khi xảy ra rủi ro. Nhược điểm là Chi nhánh chưa có bộ phận chuyên
trách về thẩm định nên nhiều khi chuyên viên tín dụng định giá thiếu
chính xác sẽ gây rủi ro cho NH khi xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
c. Quy trình cho vay
-Thẩm định cho vay
Thẩm định đánh giá khả năng có thể gây ra rủi ro trong cho
vay, trên cơ sở đó hạn chế những KH xấu để hạn chế tổn thất cho
NH. Hiện nay, việc thẩm định khoản vay đang gặp vấn đề khó khăn
khi nguồn thông tin của KH còn hạn chế. Chi nhánh không có bộ
phận thẩm định chuyên trách độc lập để bảo đảm tính khách quan,
trong khi đó chuyên viên tín dụng lại thiếu kinh nghiệm về thẩm định
nên kết quả thẩm định đôi khi thiếu chính xác dễ dẫn đến quyết định
sai lầm trong cho vay và tiềm ẩn rủi ro cho NH.
- Hạn chế lĩnh vực cấp tín dụng
Trong giai đoạn hiện nay cần hạn chế cấp tín dụng đối với các
lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, xây dựng cơ
bản, thi công công trình do những khó khăn trong lĩnh vực bất động
sản, các ngành nói trên cũng bị tác động dây chuyền.
- Kiểm tra, giám sát sau vay
Kiểm tra, giám sát khoản vay sớm phát hiện rủi ro tiềm ẩn.
Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ mang tính chất hình thức mà không
kiểm tra thực tế tại đơn vị, do đó chất lượng và hiệu quả tín dụng
chưa cao, chưa phát hiện được rủi ro và xử lý kịp thời.
- Xử lý nợ có vấn đề
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+ Gặp gỡ và thảo luận với DN vay để tìm ra hướng giải
quyết tốt nhất và hạn chế mức độ rủi ro cho NH.
+ Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ cho DN.
+ Khởi kiện ra Toà án để xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ
vay.
+ Sử dụng quỹ dự phòng RRTD để bù đắp cho tổn thất cho
vay.
Xử lý nợ có vấn đề giúp xác định trách nhiệm của các cấp
điều hành, các bộ phận trong công tác xử lý nợ, bảo đảm quá trình
này diễn ra thống nhất. Nhược điểm là công tác xử lý nợ tại Chi
nhánh được thực hiện một cách bị động khi phát sinh rủi ro và chưa
áp dụng các biện pháp chuyển giao rủi ro như bán nợ, chứng khoản
hoá, mua bảo hiểm tín dụng cho các khoản vay DN.
d. Thường xuyên coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện
nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng
Ưu điểm, giúp nâng cao kỹ năng thực hiện nghiệp vụ cho nhân
viên. Tuy nhiên, nội dung đào tạo huấn luyện vẫn chưa được đặc thù
hóa theo bối cảnh từng địa phương.
2.2.2. Phân tích Kết quả hạn chế RRTD trong cho vay DN
tại NH TMCP ngoại thương VN chi nhánh Phú Tài
Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng đã được trình
bày và phân tích nội dung, ý nghĩa ở chương 1, kết quả hạn chế rủi ro
tín dụng tại Chi nhánh biểu hiện cụ thể qua các tiêu chí như sau:
a. Biến động cơ cấu nhóm nợ và Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ
nhóm 2 đến nhóm 5
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Bảng 2.4. Phân nhóm nợ trong cho vay DN
ĐVT: Triệu đồng
2010

CHỈ TIÊU

Số tiền

2011
TT%

2012

Số tiền

TT%

Số tiền

TT%

1.Tổng dư nợ

1.138.923

100 1.439.800

100 1.623.232

100

Nợ nhóm 1

1.109.923

97,42 1.234.261

85,72 1.582.942

97,52

Nợ nhóm 2

26.440

2,32

Nợ nhóm 3

252

Nợ nhóm 4

0

Nợ nhóm 5
2.Nợ xấu
3.Nợ từ nhóm 2-5

204.568

14,21

2.733

0,17

0,02

0

0,00

31.098

1,92

0,00

271

0,02

3.532

0,22

2.716

2,24

699

0,05

2.927

0,18

2.976

0,26

971

0,07

37.557

2,31

29.408

2,58

205.539

14,28

40.290

2,48

(Nguồn: Báo cáo phân tích nợ quá hạn VCB Chi nhánh Phú Tài)
Tổng dư nợ trong cho vay DN tăng nhanh qua các năm,
trung bình tăng khoảng gần 30% từ 2010-2012. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ
xấu lại tăng mạnh trong năm 2012. Vì vậy, việc tỷ lệ nợ xấu có xu
hướng tăng cho thấy chất lượng tín dụng của chi nhánh ngày một
giảm đi có thể do quản lý rủi ro không có hiệu quả.
b. Mức giảm lệ nợ xấu
Bảng 2.5. Tỷ lệ nợ xấu
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU

2010

2011

2012

Chênh lệch
(11/10)
Số tiền

%

Chênh lệch
(12/11)
Số tiền

%

Tổng dư nợ 1.138.923 1.439.800 1.623.232 300.877 0,26 183.432 0,13
Nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu

2.967

971

37.557

0,26

0,07

2,31

-1.997 -0,67
-0,19

36.587 37,69
2,24

(Nguồn: Báo cáo tính hình nợ xấu VCB Chi nhánh Phú Tài)
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Tình hình nợ xấu có sự biến động rất thất thường. Đến năm
2012 thì tỷ lệ nợ xấu lại tăng cao đáng kể lên mức 2,31% từ mức
0,07% của năm 2011. Sự tăng quá nhanh tỷ lệ nợ xấu phần nào thể
hiện một số vấn đề trong cách quản lý rủi ro của chi nhánh.
c. Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng
Bảng 2.6. Tỷ lệ xóa nợ ròng
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU

2010 2011

2012

Chênh lệch 11/10 Chênh lệch 12/11
Số tiền

Dư nợ xóa trong bảng

0 6.653 65.385

Thu hồi nợ xóa

0

Các khoản xóa nợ ròng
Tỷ lệ xóa nợ ròng (%)

%

Số tiền

%

6.653

100

58.732 882,79

697 3.718

697

100

3.021 433,43

0 5.956 61.667

5.956

100

55.711 935,38

0,00

0,41 3,80

0,41

3,39

(Nguồn: Báo cáo các khoản xóa nợ ròng VCB Chi nhánh Phú Tài)
Số liệu dư nợ đã xử lý rủi ro đến 31/12/2012 là 65.385 triệu
đồng, tăng 100% so với cùng thời điểm năm 2010 và tăng 882% so
với cùng thời điểm năm 2011. Tỷ lệ nợ xóa tăng nhanh là dấu hiệu
đáng lo ngại trong khâu quản lý rủi ro cho vay của NH.
d. Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng
Bảng 2.7. Tỷ lệ trích lập dự phòng
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU

2010

2011

2012

Trích dự phòng rủi ro

9.981

17.182

21.701

Tỷ lệ trích dự phòng

0,73%

0,99

1,04

(Nguồn Báo cáo hoạt động kinh doanh VCB Chi nhánh Phú Tài)
Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tăng qua các năm đã phản ánh
tình hình nợ đã xử lý rủi ro (xuất ngoại bảng), làm giảm đáng kể lợi
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nhuận của Chi nhánh. Sự tăng lên này cho thấy việc quản lý rủi ro
của chi nhánh còn nhiều hạn chế.
e. Mức giảm lãi treo
Bảng 2.8. Tình hình lãi treo
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU

2010 2011

2012

Chênh lệch

Chênh lệch

11/10

12/11

Số tiền TĐ % Số tiền TĐ %
1.Lãi treo phát sinh 1.092

4.145 21.857

3.053 279,58 17.712 427,31

2.Lãi treo thu được

715

3.506 17.211

2.791 390,35 13.705 390,90

3.Tồn lãi treo

745

1.385

6.031

640

85,91

4.646 335,45

(Nguồn Báo cáo hoạt động kinh doanh VCB Chi nhánh Phú Tài)
Qua số liệu trên, ta thấy tồn lãi treo tương đối lớn và tăng
nhanh trong 3 năm từ 2010 đến 2012, điều này sẽ làm cho Chi nhánh
không thực hiện được kế hoạch lợi nhuận kỳ vọng.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN
CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN TẠI NH TMCP NGOẠI
THƯƠNG VN CHI NHÁNH PHÚ TÀI
2.3.1. Thành tựu trong công tác hạn chế RRTD trong cho
vay DN tại NH TMCP ngoại thương VN chi nhánh Phú Tài
- Hệ thống thông tin khách hàng vay ngày càng được hoàn
thiện.
- Chất lượng khoản vay ngày càng được nâng cao.
- Chính sách tín dụng, quy trình cho vay, quy trình thẩm định,
kiểm tra, giám sát vốn vay, thu hồi nợ, xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, các
quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng RRTD, cơ
cấu thời hạn trả nợ, quy chế giảm, miễn lãi vay đối với KH vay
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vốn… được quy định rõ ràng, chặt chẽ tại NH, đảm bảo tuân thủ
đúng quy định pháp luật.
2.3.2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của những
tồn tại
a. Những vấn đề tồn tại
- Hạn chế nổi bật nhất là chi nhánh đã đặt quá nặng yêu cầu về
hạn chế RRTD theo phương châm rất thận trọng, đặc biệt là các biện
pháp có tính chất tình thế trong giai đoạn hiện nay (siết chặt bảo đảm
bằng tài sản, siết chặt quy chế phân cấp và lĩnh vực cấp tín dụng) cho
nên tăng trưởng tín dụng chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường,
và chưa đạt được mục tiêu mong muốn.
- Hoạt động tín dụng của NH dựa quá nhiều vào bảo đảm bằng
tài sản. Do đó, dẫn đến nhiều hệ quả không tốt.
- Việc đa dạng hóa danh mục tín dụng chưa thực hiện tốt, chưa
xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng danh
mục tín dụng.
- Công tác xử lý rủi ro tín dụng còn kém.
- Công tác XHTD vẫn còn tồn tại tính hình thức thể hiện ở
công tác thu thập dữ liệu đầu vào chưa thực sự được quan tâm, bảo
đảm tính chuẩn xác, trung thực.
- Quá trình quản trị rủi ro tín dụng vẫn còn thiếu tính hệ thống.
b. Nguyên nhân của những tồn tại
- Nhân tố bên trong
+ Chính sách tín dụng chưa hoàn thiện và chưa phù hợp với
từng thời kỳ.
+ Quá trình quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh vẫn còn có
tính thụ động, chủ yếu nặng về hoàn thành các yêu cầu của cấp trên
thông qua chấp hành các quy định về quy trình nghiệp vụ.
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+ Chất lượng của đội ngũ cán bộ tín dụng vẫn còn nhiều mặt
chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số ít cán bộ tín dụng lại vướng phải
vấn đề về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
+ Hệ thống thông tin tín dụng vẫn còn nhiều bất cập biểu hiện
chủ yếu ở quá trình thu thập thông tin đầu vào chưa thực sự đáng tin
cậy.
+ Tâm lý ỷ lại vào tài sản bảo đảm đã là một trong những
nguyên nhân chủ yếu làm cho khâu thu thập và xử lý thông tin chưa
được quan tâm đúng mức.
+ Kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập chưa phát huy hết vai trò.
- Nhân tố bên ngoài
+ Nền kinh tế đang gặp khó khăn. Lạm phát, lãi suất tăng
cao, kinh tế suy trầm. Những chính sách mà chính phủ thực hiện
nhằm kiềm chế lạm phát: thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, hạn
chế đầu tư công, hạn chế tăng trưởng tín dụng… làm cho các hoạt
động kinh doanh khó khăn, tạo nên sự bất ổn định trong hoạt động
của nền kinh tế.
+ Môi trường pháp lý: Hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn
thiện. Các văn bản pháp luật hiện nay còn có sự chồng chéo, trùng
lặp. Đặc biệt, tính thiếu ổn định của văn bản pháp lý đã gây nên khó
khăn cho công tác quản trị RRTD.
+ Hoạt động kinh tế của tỉnh Bình Định còn đơn điệu, cơ cấu
ngành kinh tế còn thiếu đa dạng. Nền kinh tế chỉ tập trung vào một
số ngành nhất định (sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu).
+ Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế không ổn định,
tính minh bạch thấp làm cho DN cũng như các NH không thể đoán
trước được dẫn đến làm ăn thua lỗ, không trả được nợ vay.
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CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN
TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÚ TÀI
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC
HẠN CHẾ RRTD TRONG CV DN TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1.1. Định hướng chung
- Hoàn thành mục tiêu của mình để góp phần thực hiện mục tiêu
chung đó là giúp VCB duy trì vị thế hàng đầu tại Việt Nam và trở thành
một trong 300 tập đoàn tài chính NH lớn nhất thế giới năm 2020.
- Phấn đấu không còn nợ xấu.
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng và công tác hạn chế
RRTD trong cho vay DN
- Tăng trưởng theo phương châm an toàn hiệu quả.
- Tuân thủ các chỉ tiêu giới hạn tín dụng, phân quyền phán
quyết tín dụng kết hợp với việc xây dựng chính sách cho vay, chính
sách lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng.
- Thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng theo hướng dẫn
của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
3.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN TẠI
NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI NHÁNH PHÚ TÀI
3.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý tín dụng
Tách bạch các chức năng bán hàng, chức năng thẩm định và
quản lý RRTD trong hoạt động cho vay cůng với việc phân định rõ
chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý của các bộ phận đó để
đảm bảo tính công bằng trong đánh giá chất luợng công việc, giúp
cho các quyết định cho vay mang tính khách quan hơn, kết quả thẩm
định chính xác hơn, quá trình xử lý rủi ro cũng nhanh chóng, hiệu
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quả và kịp thời hơn, trong đó:
Bộ phận quan hệ khách hàng: duy trì và không ngừng mở
rộng mối quan hệ tín dụng đối với KH.
Bộ phận thẩm định tín dụng: Thẩm định điều kiện vay vốn của
khách hàng, đánh giá tính pháp lý và tính đầy đủ của bộ hồ sơ tín
dụng, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của từng khoản vay.
Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng: Giám sát quá trình sử dụng vốn
và trả nợ của KH, tạo ra quá trình kiểm tra liên tục sau cho vay.
3.2.2. Nâng cao chất luợng thẩm định cho vay
Một là, hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định: Chuyên môn
hoá cán bộ thẩm định theo từng ngành nghề, lĩnh vực. Bố trí cán bộ
thẩm định có đủ trình độ chuyên môn và trách nhiệm.
Hai là, hoàn thiện nội dung trong khâu thẩm định: Khi thẩm
định khách hàng vay, ngoài thẩm định tư cách, năng lực pháp lý,
năng lực điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, uy tín của khách
hàng, chuyên viên tín dụng cần phải quan tâm đến các chỉ số dự báo
truớc khi cho vay như : giá vàng, tỷ giá, lạm phát và các biến cố có
thể dự đoán về kinh tế, chính trị, xã hội.
Ba là, hoàn thiện hệ thống thông tin đánh giá KH: Thiết lập hệ
thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau; Lưu trữ thông tin
một cách khoa học, thuận lợi cho việc tìm kiếm.Tăng cuờng trao đổi
thông tin về khách hàng với các NHTM.
3.2.3. Thực hiện các biện pháp nhằm phân tán rủi ro tín
dụng
- Đa dạng hoá danh mục cho vay: Nhằm phân tán đuợc rủi ro,
tránh tính trạng tập trung cho vay vào lĩnh vực có lợi nhuận truớc
mắt, tránh được rủi ro do khủng hoảng chu kỳ một ngành nào đó.
- Cho vay hợp vốn, đồng tài trợ: Nhằm nâng cao hiệu quả cho
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vay, giúp chia sẻ rủi ro.
- Bảo hiểm tín dụng: Đây là cách NH chuyển nhuợng một phần
RRTD sang cho công ty bảo hiểm.
3.2.4. Hoàn thiện khâu kiểm tra, giám sát khoản vay
Làm cho KH sử dụng tiền vay đúng mục đích, các chuyên viên
tín dụng sâu sát với khách hàng sẽ giúp cho việc đôn đốc, thu hồi nợ
và xử lý các tình huống ngoài dự kiến một cách nhanh chóng. Giám
sát khoản vay đuợc thực hiện theo hai huớng là giám sát từng khoản
vay và giám sát tổng thể danh mục tín dụng.
3.2.5. Quản lý tốt danh mục tài sản bảo đảm
- Hoàn thiện hồ sơ thế chấp, hồ sơ pháp lý.
- Có nguồn thông tin tham khảo về giá trị, định giá.
- Thuờng xuyên kiểm tra, đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm.
- Thuờng xuyên theo dõi, cập nhật những văn bản pháp luật
của Nhà nuớc liên quan đến tài sản bảo đảm.
3.2.6. Sử dụng một số công cụ xử lý nợ có vấn đề
- Chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp
Nợ xấu đã đuợc thanh toán nhưng NH không thu tiền về mà
đuợc rót ngay vào DN duới hình thức góp vốn, điều này giúp vừa có
lợi cho DN vừa có lợi cho NH.
-Chứng khoán hoá các khoản nợ
Chứng khoán hoá các khoản nợ giúp chi nhánh giảm thiểu rủi
ro cho vay do giải phóng một số vốn lớn nằm trong quỹ dự phòng rủi
ro, đồng thời cơ cấu lại danh mục cho vay và có những dòng tiền để
tiếp tục thực hiện cho vay.
3.2.7. Giải pháp bổ trợ
a. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng một quy trình tuyển dụng nhân viên khoa học,
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chính xác và phù hợp với yêu cầu công việc.
- Không ngừng nâng cao chất luợng đội ngũ.
- Không sử dụng những cán bộ thiếu bản lĩnh, thiếu trung
thực, kém năng lực…làm công tác tín dụng.
- Có chính sách ưu đãi cho những cán bộ muốn đi học các lớp
về nâng cao nghiệp vụ, học cao học hay nghiên cứu sinh.
b. Nâng cao chất luợng công nghệ quản lý
- Đầu tư theo chiều sâu vào các trang thiết bị như: hệ thống
mạng nội bộ, các phần mềm tin học.
- Nâng cấp phần mềm quản lý tín dụng, đặc biệt là phần mềm
thẩm định khoản vay, phần mềm chấm điểm tín dụng DN.
- Thuờng xuyên kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống an ninh
mạng.
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với chính phủ
a. Hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt
động tín dụng
b. Tăng cường công tác quản lý của các cơ quan có thẩm
quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp
3.3.2. Đối với NH Nhà nước
- Nâng cao vai trò định hướng trong quản lý và tư vấn cho các
NHTM.
- Chống sự cạnh tranh kém lành mạnh.
- Ứng dụng các nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu
hiệu.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của Trung tâm CIC
NHNN.
- Điều chỉnh GHTD đối với khách hàng theo Basel.
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3.3.3. Đối với Hội sở chính
- Chọn người được đào tạo đúng chuyên ngành, nắm vững quy
chế, quy trình tác nghiệp để tiến tới chuyên nghiệp hóa trong kiểm
tra, giám sát. Hoàn thành việc thành lập phòng kiểm tra kiểm soát
nội bộ tại tất cả các chi nhánh trong hệ thống.
- Quan tâm hơn đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng
KẾT LUẬN
RRTD, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu gia tăng vẫn là mối đe doạ lớn
đến lợi nhuận của các NH trong năm 2012. Nợ nhóm 2 đang có xu
hướng gia tăng, nếu các KH tiếp tục chậm trả nợ đối với NH sẽ khiến
cho NH buộc phải chuyển nhóm nợ. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ
trích lập dự phòng sẽ gia tăng và lợi nhuận NH sẽ giảm xuống. Thực tế
chỉ ra rằng, chính áp lực tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ cho tăng
trưởng kinh tế là một trong những cản trở đối với việc giảm mạnh tỷ lệ
nợ xấu. Nếu như các NH tập trung xử lý nợ xấu một cách quyết liệt và
không để phát sinh thêm các khoản nợ xấu mới thì chắc chắn sẽ phải
thắt chặt tín dụng. Một hệ quả tiếp theo là các DN sẽ khó khăn hơn
trong việc tiếp cận với nguồn vốn của NH. Đó là điều mà chắc chắn
không NH nào mong muốn. Vậy làm thế nào để hạn chế RRTD trong
cho vay DN?
Trong thời gian qua, VCB Chi nhánh Phú Tài đã tiến hành
nhiều biện pháp, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao nên đã đạt được
những kết quả đáng kể trong công tác hạn chế rủi ro cho vay DN, góp
phần nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo kinh doanh an toàn và ổn
định trên thị trường. Mặc dù vậy, hậu quả của rủi ro cho vay DN vẫn
còn khá lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của NH.
Từ việc tiếp cận lý luận và thực tiễn, Luận văn đã hoàn thành
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được những nhiệm vụ sau:
- Trình bày cơ sở lý luận về hạn chế RRTD trong cho vay DN
của NHTM.
- Phân tích thực trạng hạn chế RRTD tại NHTMCP Ngoại
thương Chi nhánh Phú Tài, qua đó tìm hiểu được những thành tựu và
tồn tại cũng như nguyên nhân của tồn tại trong việc hạn chế RRTD
tại chi nhánh.
- Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn đó, Luận văn đã đề xuất
một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế RRTD trong cho vay tại
Chi nhánh.

