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LỜI MỞ ĐẦU 

   

1. Tính cấp thiết của nội dung nghiên cứu 

Trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thì tín dụng chiếm tỷ trọng cao 

nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Đồng thời tín dụng cũng là hoạt động kinh 

doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương 

mại (NHTM), đem lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng. Vì vậy,rủi ro tín dụng nếu 

xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của 

mỗi tổ chức tín dụng (TCTD), cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống 

ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò cực kỳ quan trọng 

đối với các ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, 

thẩm định và quản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định giải ngân sẽ hạn chế 

những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ giảm bớt nợ xấu cho 

Ngân hàng. Vì thế, làm thế nào để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả đang là một 

vấn đề mà các ngân hàng thương mại rất quan tâm, nhất là trong tình hình kinh tế 

tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến động như hiện nay.  

Trong những tháng đầu năm 2008, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM nói chung và 

Navibank nói riêng có dấu hiệu tăng cao vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định của 

Ngân hàng nhà nước. Vậy đâu là nguyên nhân? Làm thế nào để nâng cao chất lượng 

quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) 

Nam Việt? Đây là một vấn đề đang được ban lãnh đạo Navibank đặc biệt quan tâm. 

Trong bối cảnh trên, là một sinh viên đang thực tập tại ngân hàng TMCP 

Nam Việt, em đã chọn đề tài  “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Nam Việt” làm đề tài nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu 
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Tìm hiểu về rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng. Phân tích tình 

hình thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nam Việt. Từ đó đưa ra một số 

giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

Nam Việt. 

 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là những lý luận cơ bản về rủi ro tín 

dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng quản trị 

rủi ro tín dụng. 

Phạm vi nghiên cứu: khảo sát hoạt động của ngân hàng Nam Việt trong ba 

năm 2007, 2008, 2009. Từ đó, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro 

tín dụng tại ngân hàng Nam Việt. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Khóa luận sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với các học 

thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp. 

Thu thập số liệu: các báo cáo, tài liệu của ngân hàng TMCP Nam Việt, thông 

tin trên báo chí và internet 

5. Kết cấu của khóa luận 

Ngoài phần mở đầu với kết luận, Khóa luận chia làm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng trong 

ngân hàng 

Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại 

ngân hàng Nam Việt 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng quản trị rủi ro tín 

dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt 
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1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 

1.1.1. Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng: 

Thuật ngữ “tín dụng” xuất phát từ chữ latinh là Credo (tin tưởng – tín 

nhiệm). Nhưng trong quan hệ tài chính hoặc cuộc sống, tuỳ theo góc độ nhìn nhận 

của mỗi người mà tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. 

– Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ, tín dụng là sự chuyển dịch quỹ cho vay 

từ người cho vay sang người đi vay. 

– Xét trong một quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài 

sản trên cơ sở có hoàn trả. 

– Tín dụng ở nghĩa hẹp được hiểu như một số tiền cho vay mà các định chế 

tài chính cung cấp cho khách hàng. 

Tuy nhiên, xét ở góc độ tín dụng là một chức năng cơ bản của ngân hàng thì 

tín dụng được hiểu như sau:  

Tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên 

cho vay (Ngân hàng và các định chế tài chính) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp 

và các chủ thể kinh tế khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi 

vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách 

nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. 

Từ khái niệm trên, bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ 

sở hoàn trả và có các đặc trưng sau: 

– Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức 

là cho vay (bằng tiền) và cho thuê (bất động sản, động sản). 

– Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, người cho vay khi chuyển giao tài sản 

cho người đi vay sử dụng phải dựa trên cơ sở lòng tin và phải tin rằng người đi vay 

sẽ trả đúng hạn. Đây là yếu tố hết sức cơ bản trong quản trị tín dụng. 

– Bên đi vay phải hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay sau khi hết thời hạn 

sử dụng thỏa thuận - Thông thường giá trị được hoàn trả lớn hơn giá trị lúc cho vay 

- phần lớn hơn này là lợi tức. 
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Ngân hàng tham gia quan hệ tín dụng với 2 tư cách: Vừa là người đi vay vừa 

là người cho vay. 

1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng: 

Tùy mục tiêu nghiên cứu, mục tiêu của quản trị mà người ta chia tín dụng 

ngân hàng thành các loại khác nhau. 

1.1.2.1. Xét theo mục đích: 

Tín dụng ngân hàng gồm: 

– Cho vay kinh doanh bất động sản: Gồm các khoản cho vay liên quan đến 

việc mua sắm và xây dựng bất động sản nhà cửa, đất đai, bất động sản trong lãnh 

vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. 

– Cho vay công nghiệp và thương mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung 

vốn lưu động cho các doanh nghiệp trong lãnh vực công nghiệp, thương mại và dịch 

vụ. 

– Cho vay nông nghiệp: Loại vay nhằm hỗ trợ nông dân trong sản xuất như 

cho vay để trang trải các chi phí sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây 

trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu. 

– Cho vay các định chế tài chính: Bao gồm cấp tín dụng cho các ngân hàng, 

công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng và các 

công ty tài chính khác. 

– Cho vay cá nhân: Là loại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các 

vật dụng đắt tiền và các khoản cho vay để trang trải các chi phí thông thường của 

đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng. 

– Cho thuê: Cho thuê các định chế tài chính bao gồm hai loại cho thuê vận 

hành và cho thuê tài chính. Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản và động sản, 

trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị. 

1.1.2.2. Xét theo thời hạn: 

– Cho vay ngắn hạn: Là loại vay có thời hạn đến 12 tháng. 

– Cho vay trung hạn: Là loại vay có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm 
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– Cho vay dài hạn: Là loại vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa có 

thể lên đến 20-30 năm tùy thuộc vào dự án và giấy phép đầu tư. Một số trường hợp 

cá biệt có thể lên tới 40 năm. 

1.1.2.3. Xét theo tài sản đảm bảo (TSĐB): 

– Cho vay không đảm bảo: là loại vay không có tài sản thế chấp, cầm cố 

hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, việc cấp tín dụng chủ yếu dựa vào mức độ tín 

nhiệm và uy tín của khách hàng; năng lực tài chính của khách hàng, phương án vay 

hiệu quả và khả thi. 

– Cho vay có đảm bảo: Là loại vay dựa trên cơ sở các tài sản đảm bảo như 

thế chấp, cầm cố bằng tài sản của khách hàng; hoặc phải có sự bảo lãnh cầm cố, thế 

chấp bằng tài sản của người thứ ba; hay cho vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 

1.1.2.4. Căn cứ vào phương thức hoàn trả: 

– Cho vay có thời hạn: Là loại cho vay có thỏa thuận thời hạn cụ thể trong 

hợp đồng. 

– Cho vay không thời hạn: Là loại cho vay mà ngân hàng có thể yêu cầu 

người đi vay trả nợ bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý đã 

thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

1.1.2.5. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng: 

– Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, 

đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng. 

– Cho vay gián tiếp: Là khoản vay được thực hiện thông qua việc mua lại 

các khế ước hoặc chứng từ nợ đã phát sinh và còn trong thời hạn thanh toán. 

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế: 

1.1.3.1. Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình tái sản xuất 

đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế: 

Nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là vấn đề quan trọng 

đối với mỗi doanh nghiệp, bên cạnh đó quan hệ mua bán chịu luôn tồn tại trên thị 

trường. Do đó, hoạt động tín dụng đã góp phần vào quá trình luân chuyển vốn trong 
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nền kinh tế diễn ra nhanh hơn, giúp cho người cần vốn có thể tìm được vốn nhanh 

hơn, hiệu quả hơn để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục và 

có thể giúp cho người thừa vốn có thể bảo quản an toàn đồng thời kinh doanh kiếm 

lời. 

Trong nền sản xuất hàng hóa, tín dụng là một trong những nguồn hình thành 

vốn của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất để đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội. 

1.1.3.2. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất: 

Bản chất đặc trưng hoạt động ngân hàng là huy động vốn tiền tệ tạm thời 

nhàn rỗi, phân tán trong nền kinh tế, trong xã hội  để thực hiện cho vay các đơn vị 

kinh tế có nhu cầu vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Đầu tư tập trung 

là nhu cầu tất yếu của nền sản xuất hàng hóa, hạn chế sự lãng phí vốn, tiết kiệm mọi 

nguồn lực như thời gian, chi phí huy động vốn. 

1.1.3.3. Tín dụng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hóa và luân 

chuyển tiền tệ: 

Tín dụng tham gia trực tiếp vào quá trình luân chuyển hàng hóa và luân 

chuyển tiền tệ tạo điều kiện phát triển nền kinh tế, đặc biệt những ngành kinh tế 

trọng điểm trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế. Hoạt động tín dụng luôn chịu sự 

chi phối trực tiếp của chính sách phát triển kinh tế của chính phủ, vì vậy đã góp 

phần đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, hạn chế 

thấp nhất sự ứ đọng vốn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh vòng quay vốn. 

1.1.3.4. Tín dụng góp phần thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế: 

Với sự tài trợ tín dụng của các ngân hàng, mỗi doanh nghiệp phải thực hiện 

một chế độ hạch toán kinh tế một cách minh bạch và hiệu quả hơn. Khi sử dụng vốn 

vay ngân hàng, các doanh nghiệp phải tôn trọng các hợp đồng tín dụng, phải thực 

hiện thanh toán lãi và nợ vay đúng hạn, cũng như việc chấp hành các quy định ràng 

buộc trách nhiệm, nghĩa vụ khác ghi trong hợp đồng như là vấn đề tài chính. 
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Vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp khi sử dụng vốn vay của ngân hàng phải 

quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi 

nhuận của doanh nghiệp.  

 

1.1.3.5. Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế: 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp không chỉ hoạt 

động trong phạm vi một quốc gia mà phải mở rộng quan hệ kinh tế ra phạm vi khu 

vực và thế giới. Tín dụng là công cụ giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước có đủ 

năng lực để tham gia vào thị trường thế giới như tài trợ việc mua bán chịu hàng hóa, 

mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu về quy 

mô và chất lượng của thị trường thế giới. 

1.1.3.6. Tín dụng là công cụ tài trợ vốn cho các ngành kinh tế kém phát 

triển và các ngành kinh tế trọng điểm: 

Với công cụ tín dụng, chính phủ sẽ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát 

triển bằng việc cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời hạn dài, mức vốn lớn. Ngoài ra, 

Chính phủ còn tập trung vốn tín dụng vào việc phát triển các ngành kinh tế mũi 

nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. 

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG (RRTD) TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM: 

1.2.1. Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng: 

Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài 

sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm 

một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. 

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh 

đem lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng nhưng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro rất 

lớn. Các thống kê và nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% trong tổng 

rủi ro hoạt động ngân hàng. Mặc dù hiện nay đã có sự chuyển dịch trong cơ cấu lợi 

nhuận của ngân hàng, theo đó thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm 

xuống và thu dịch vụ có xu hướng tăng lên nhưng thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm từ 

1/2 đến 2/3 thu nhập ngân hàng.
(5)

 Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro, theo 
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đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận được là bản chất ngân hàng. Rủi ro tín dụng là 

một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

chất lượng kinh doanh ngân hàng. Có nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro tín 

dụng: 

Theo Timothy W.Koch: Một khi ngân hàng nắm giữ tài sản sinh lợi, rủi ro 

xảy ra khi khách hàng sai hẹn – có nghĩa là khách hàng không thanh toán vốn gốc 

và lãi theo thỏa thuận. Rủi ro ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu nhập thuần 

và thị giá của vốn xuất phát từ việc khách hàng không thanh toán hay thanh toán trễ 

hạn.
(3)

 

Theo Thomas P.Fitch: Rủi ro tín dụng là loại rủi ro xảy ra khi người vay 

không thanh toán được nợ theo thỏa thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn trong nghĩa vụ 

trả nợ. Cùng với rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro chủ yếu 

trong hoạt động cho vay của ngân hàng. 
(3)

 

Còn theo Henie Van Greuning - Sonja B rajovic Bratanovic: Rủi ro tín dụng 

được định nghĩa là nguy cơ mà người đi vay không thể chi trả tiền lãi hoặc hoàn trả 

vốn gốc so với thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng. đây là thuộc tính vốn 

có của hoạt động ngân hàng. Rủi ro tín dụng tức là việc chi trả bị trì hoãn, hoặc tồi 

tệ hơn là không chi trả được toàn bộ. điều này gây ra sự cố đối với dòng chu chuyển 

tiền tệ và ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của ngân hàng.
(3)

 

Các định nghĩa khá đa dạng, chúng ta có thể rút ra các nội dung cơ bản của 

rủi ro tín dụng như sau: 

– Rủi ro tín dụng khi người vay sai hẹn trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo 

hợp đồng, bao gồm lỗ và/hoặc lãi. Sự sai hẹn có thể là trễ hạn hoặc không thanh 

toán. 

– Rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính, tức là giảm thu nhập ròng và 

giảm giá trị thị trường của vốn. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến thua 

lỗ, hoặc ở mức độ cao hơn có thể dẫn đến phá sản. 

Đối với các nước đang phát triển (như ở Việt Nam), các ngân hàng thiếu đa 

dạng trong kinh doanh các dịch vụ tài chính, các sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn, 
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vì vậy tín dụng được coi là dịch vụ sinh lời chủ yếu và thậm chí gần như là duy 

nhất, đặc biệt đối với các ngân hàng nhỏ. Vì vậy rủi ro tín dụng cao hay thấp sẽ 

quyết định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. 

Mặt khác, rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng 

biến với nhau trong một phạm vi nhất định (lợi nhuận kỳ vọng càng cao, thì rủi ro 

tiềm ẩn càng lớn). Rủi ro là một yếu tố khách quan cho nên người ta không thể nào 

loại trừ hoàn toàn được mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như tác 

hại do chúng gây ra. 

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng: 

Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu 

nghiên cứu. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các 

loại khác nhau. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân 

chia thành các loại sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Phân loại  rủi ro tín dụng 

Rủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát 

sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá 

khách hàng. Rủi ro giao dịch bao gồm: 

– Rủi ro lựa chọn: rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín 

dụng, phương án vay vốn để quyết định tài trợ của ngân hàng  

Rủi ro 

giao dịch 

Rủi ro 

tín dụng 

Rủi ro 

danh mục 

Rủi ro 

lựa chọn 

Rủi ro 

bảo đảm 

Rủi ro 

nghiệp vụ 

Rủi ro  

nội tại 

Rủi ro  

tập trung 
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– Rủi ro bảo đảm: rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như mức cho 

vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo… 

– Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt 

động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý 

các khoản vay có vấn đề. 

Rủi ro danh mục là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những 

hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành: 

– Rủi ro nội tại: Xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn của khách 

hàng vay vốn, lĩnh vực kinh tế. 

– Rủi ro tập trung: Rủi ro do ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào 

một số khách hàng, một ngành kinh tế hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định 

hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao. 

1.2.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng: 

Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết các đặc điểm 

của rủi ro tín dụng rất cần thiết và hữu ích. Rủi ro tín dụng có những đặc điểm cơ 

bản sau: 

– Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng 

chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng. Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách 

hàng gặp những tổn thất và thất bại trong quá trình sử dụng vốn; hay nói cách khác 

những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên nhân chủ yếu 

gây nên rủi ro tín dụng của ngân hàng. 

– Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp: Đặc điểm này biểu hiện 

ở sự đa dạng, phức tạp của nguyên nhân, hình thức, hậu quả của rủi ro tín dụng do 

đặc trưng ngân hàng là trung gian tài chính kinh doanh tiền tệ. Do đó khi phòng 

ngừa và xử lý rủi ro tín dụng phải chú ý đến mọi dấu hiệu rủi ro, xuất phát từ 

nguyên nhân bản chất và hậu quả do rủi ro tín dụng đem lại để có biện pháp phòng 

ngừa phù hợp. 

–  Rủi ro tín dụng có tính tất yếu tức luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động 

tín dụng của ngân hàng thương mại: Tình trạng thông tin bất cân xứng đã làm cho 
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ngân hàng không thể nắm bắt được các dấu hiệu rủi ro một cách toàn diện và đầy 

đủ, điều này làm cho bất cứ khoản vay nào cũng tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng. 

Kinh doanh ngân hàng thực chất là kinh doanh rủi ro ở mức phù hợp và đạt được lợi 

nhuận tương ứng. 

 

 

1.2.4. Những căn cứ chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng: 

Thông thường để đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM người ta thường 

dùng chỉ tiêu nợ quá hạn (NQH) và kết quả phân loại nợ. 

1.2.4.1. Nợ quá hạn: 

Nợ quá hạn là những khoản tín dụng không hoàn trả đúng hạn, không được 

phép và không đủ tiêu chuẩn để được gia hạn nợ. 

Dư nợ quá hạn 

Hệ số nợ quá hạn =                                         x 100% 

Tổng dư nợ 

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, các NHTM thường chia nợ quá hạn thành các 

nhóm sau: 

– Nợ quá hạn đến 180 ngày, có khả năng thu hồi 

– Nợ quá hạn từ 181 – 360 ngày, có khả năng thu hồi 

– Nợ quá hạn từ 360 ngày trở lên (nợ khó đòi) 

1.2.4.2. Phân loại nợ: 

Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và Quyết định số 

18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc NHNN thì TCTD thực hiện 

phân loại nợ thành 5 nhóm như sau: 

– Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm 

 Các khoản nợ trong hạn và TCTD đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ 

cả gốc và lãi đúng hạn; 
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 Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và TCTD đánh gái là có khả năng 

thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng 

thời hạn còn lại. 

 Các khoản nợ khác được phân vào nhóm 1 theo quy định 

– Nhóm 2 (Nợ cần chú ý ) bao gồm 

 Các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày; 

 Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn lần đầu 

 Các khoản nợ khác được phân vào nhóm 2 theo quy định 

– Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 

 Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; 

 Các khoản nợ gia hạn tời hạn trả nợ lần đầu; 

 Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả 

năng thanh toán lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng. 

 Các khoản nợ khác được phân vào nhóm 3 theo quy định. 

– Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: 

 Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; 

 Các khoản nợ cơ cấu thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo 

thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu 

 Các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần thứ hai 

 Các khoản nợ khác được phân vào nhóm 4 theo quy định. 

– Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 

 Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày 

 Các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở 

lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu 
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 Các khoản nợ cơ cấu lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ 

cấu lần thứ hai 

 Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên 

 Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý 

 Các khoản nợ khác được phân vào nhóm năm theo quy định. 

Bên cạnh đó, quy định này cũng nêu rõ, thời gian thử thách để thăng hạng nợ 

(ví dụ từ nhóm 2 lên nhóm 1…) là 6 tháng đối với khoản nợ trung dài hạn và 3 

tháng đối với khoản nợ ngắn hạn kể từ ngày khách hàng trả đầy đủ gốc và lãi của 

khoản vay bị quá hạn hoặc khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Và toàn bộ dư 

nợ của khách hàng tại các TCTD được phân vào cùng một nhóm nợ. Ví dụ: Khách 

hàng có hai khoản nợ trở lên tại các TCTD mà có bất cứ một khoản nợ nào được 

phân vào nhóm có rủi ro cao hơn các khoản nợ còn lại thì toàn bộ các khoản nợ còn 

lại của khách hàng phải được TCTD phân vào nhóm nợ có độ rủi ro cao nhất đó. 

Nợ xấu (hay các tên gọi khác như nợ có vấn đề, nợ khó đòi…) là các khoản 

nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 và có các đặc trưng sau: 

 Khách hàng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng khi các 

cam kết này đã đến hạn. 

 Tình hình tài chính của khách hàng đang có chiều hướng xấu dẫn đến có 

khả năng ngân hàng không thu được đầy đủ gốc và lãi. 

 Tài sản đảm bảo được đánh giá là giá trị phát mãi không đủ trang trải nợ 

gốc và lãi. 

 Thông thường là những khoản nợ đã được gia hạn nợ, hoặc những khoản 

nợ quá hạn trên 90 ngày. 

Một tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 5% được coi là nằm trong giới hạn 

cho phép, khi tỷ lệ nợ xấu vượt quá tỷ lệ 5% thì tổ chức đó cần phải xem xét, rà soát 

lại danh mục đầu tư của mình một cách đầy đủ, chỉ tiết và thận trọng hơn. 
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1.2.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 

Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro hay nói cách khác hoạt động 

ngân hàng luôn phải đối diện với rủi ro. Vì vậy, nhận diện những nguyên nhân gây 

ra rủi ro tín dụng giúp ngân hàng có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giảm thiệt hại. 

Có 3 nhóm nguyên nhân cơ bản sau đây: 

1.2.5.1. Nguyên nhân khách quan: 

– Do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn… 

– Tình hình an ninh, trong nước, trong khu vực bất ổn. 

– Do khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, lạm phát, mất thăng bằng cán cân 

thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái biến động bất thường. 

– Môi trường pháp lý không thuận lợi, lỏng lẻo trong quản lý vĩ mô. 

1.2.5.2. Nguyên nhân chủ quan: 

1.2.5.2.1. Về phía khách hàng (KH): 

– Do khách hàng vay vốn thiếu năng lực pháp lý. 

– Sử dụng vốn vay sai mục đích, kém hiệu quả. 

– Do kinh doanh thua lỗ liên tục, hàng hóa không tiêu thụ được. 

– Quản lý vốn không hợp lý dẫn đến thiếu thanh khoản. 

– Chủ doanh nghiệp vay vốn thiếu năng lực điều hành, tham ô, lừa đảo. 

– Do mất đoàn kết trong nội bộ Hội đồng quản trị, ban điều hành. 

1.2.5.2.2. Về phía ngân hàng (NH): 

– Chính sách tín dụng không hợp lý, quá nhấn mạnh vào mục tiêu lợi nhuận 

dẫn đến cho vay đầu tư quá liều lĩnh, tập trung nguồn vốn cho vay quá nhiều vào 

một doanh nghiệp hoặc một ngành kinh tế nào đó. 

– Do thiếu am hiểu thị trường, thiếu thông tin hoặc phân tích thông tin 

không đầy đủ dẫn đến cho vay và đầu tư không hợp lý. 

– Do cạnh tranh của các ngân hàng mong muốn có tỷ trọng, thị phần cao 

hơn các ngân hàng khác. 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

– Cán bộ tín dụng (CBTD) không tuân thủ chính sách tín dụng, không chấp 

hành đúng quy trình cho vay. CBTD yếu kém về trình độ nghiệp vụ; cán bộ tín 

dụng vi phạm đạo đức kinh doanh. 

– Định giá tài sản không chính xác; không thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp 

lý cần thiết; hoặc không đảm bảo các nguyên tắc của tài sản đảm bảo là dễ định giá; 

dễ chuyển nhượng quyền sở hữu; dễ tiêu thụ. 

Tóm lại, các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng rất đa dạng, có những 

nguyên nhân khách quan và những nguyên nhân do chủ thể tham gia quan hệ tín 

dụng. Những nguyên nhân chủ quan, do các chủ thể có ảnh hưởng rất lớn đến chất 

lượng tín dụng và ngân hàng có thể kiểm soát được nếu có những biện pháp thích 

hợp. 

 

1.2.6. Hậu quả của rủi ro rín dụng: 

Rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn trong kinh doanh ngân hàng và đã gây ra những 

hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội của mỗi 

quốc gia, thậm chí có thể lan rộng trên phạm vi toàn cầu. 

– Đối với ngân hàng bị rủi ro: 

Do không thu hồi được nợ (gốc, lãi và các loại phí) làm cho nguồn vốn ngân 

hàng bị thất thoát, trong khi ngân hàng vẫn phải chi trả tiền lãi cho nguồn vốn hoạt 

động, làm cho lợi nhuận bị giảm sút, thậm chí nếu trầm trọng hơn thì có thể bị phá 

sản. 

– Đối với hệ thống ngân hàng: 

Hoạt động của một ngân hàng trong một quốc gia có liên quan đến hệ thống 

ngân hàng và các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân trong nền kinh tế. Do vậy nếu 

một ngân hàng có kết quả hoạt động xấu, thậm chí dẫn đến mất khả năng thanh toán 

và phá sản thì sẽ có những tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu các ngân hàng và 

các bộ phận kinh tế khác. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của NHNN và Chính 

phủ thì tâm lý sợ mất tiền sẽ lây lan đến toàn bộ người gửi tiền và họ sẽ đồng loạt 
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rút tiền tại các NHTM làm cho các ngân hàng khác vô hình chung cũng rơi vào tình 

trạng mất khả năng thanh toán. 

– Đối với nền kinh tế: 

Ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế, là kênh thu hút và bơm 

tiền cho nền kinh tế, vì vậy rủi ro tín dụng gây nên sự phá sản một ngân hàng sẽ làm 

cho nền kinh tế bị rối loạn, hoạt động kinh tế bị mất ổn định và ngưng trệ, mất bình 

ổn về quan hệ cung cầu, lạm phát, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tăng, tình hình an 

ninh chính trị bất ổn… 

– Trong quan hệ kinh tế đối ngoại: 

Làm ảnh hưởng đến vị thế và hình ảnh của hệ thống ngân hàng – tài chính 

quốc gia cũng như toàn bộ nền kinh tế của quốc gia đó. 

Tóm lại, rủi ro tín dụng của một ngân hàng xảy ra sẽ gây ảnh hưởng ở các 

mức độ khác nhau: Nhẹ nhất là ngân hàng bị giảm lợi nhuận khi phải trích lập dự 

phòng, không thu hồi được lãi cho vay, nặng nhất khi ngân hàng không thu được 

vốn gốc và lãi vay, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ và mất vốn. 

Nếu tình trạng này kéo dài không khắc phục được, ngân hàng sẽ bị phá sản, gây hậu 

quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Chính 

vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện 

pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay. 

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG: 

1.3.1. Những biểu hiện chủ yếu về những khoản cho vay có vấn đề và 
chính sách cho vay kém hiệu quả: 

Các dấu hiệu nhận biết một 

khoản cho vay có vấn đề 

Các dấu hiệu nhận biết chính sách cho 

vay kém kiệu quả của ngân hàng 

Thanh toán tiền vay không 

đúng kế hoạch 

Sự đánh giá không chính xác về rủi 

ro của khách hàng 

Kỳ hạn của khoản cho vay Cho vay dựa trên các sự kiện xảy 
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bị thay đổi liên tục. ra bất thường có thể xảy ra trong tương lai 

Yêu cầu gia hạn nợ kém 

hiệu quả (vốn gốc trước mỗi lần 

gia hạn không giảm đáng kể) 

Cho vay do khách hàng hứa duy trì 

một khoản tiền gửi lớn. 

Lãi suất cao bất thường (cố 

gắng bù đắp rủi ro cao) 

Không xác định rõ kế hoạch hoàn 

trả đối với từng khoản cho vay 

Sự tích tụ bất thường của 

các khoản phải thu và/hoặc hàng 

tồn kho của khách hàng. 

Cung cấp tín dụng lớn cho các 

khách hàng không thuộc khu vực thị 

trường của ngân hàng 

Tỷ lệ (đòn bẩy) nợ trên vốn 

cổ phần tăng 
Hồ sơ tín dụng không đầy đủ 

Thất lạc các tài liệu (đặc 

biệt là các báo cáo tài chính của 

ngân hàng). 

Cấp các khoản tín dụng lớn cho 

thành viên trong nội bộ ngân hàng (nhân 

viên, giám đốc hay các cổ đông). 

Tài sản thế chấp không đủ 

tiêu chuẩn. 

Có khuynh hướng cạnh tranh tăng 

thái quá (cấp các khoản tín dụng cho 

khách hàng để họ không tới ngân hàng 

khác dù khoản cho vay sẽ có vấn đề). 

Trông chờ việc đáng giá lại 

tài sản sản phẩm tăng vốn chủ sở 

hữu 

Cho vay để tài trợ các hoạt động 

đầu cơ. 

Không có các báo cáo hay 

dự đoán về dòng tiền 

Thiếu nhạy cảm đối với môi 

trường kinh tế có thay đổi 

Việc trông chờ của khách 

hàng vào các nguồn vốn bất 

thường để đáp ứng nghĩa vụ thanh 
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toán (ví dụ: bán các tòa nhà cao ốc 

hay trang thiết bị). 

 

1.3.2. Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng: 

Các nhà kinh tế, các nhà phân tích đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để 

đánh giá rủi ro tín dụng. Các mô hình này rất đa dạng bao gồm các mô hình định 

lượng và mô hình định tính. Các mô hình này không loại trừ lẫn nhau nên các ngân 

hàng có thể sử dụng  nhiều mô hình để phân tích, đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 

của khách hàng. 

1.3.2.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng 

Khi có được thông tin về khách hàng vay vốn, CBTD cần phân tích những 

vấn đề thiết yếu để có thể ra quyết định cho vay hợp lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục vay 

Pháp lý 

Uy tín 

Môi 

trường 

kinh 

doanh 

Năng lực 

tạo lợi 

nhuận 

Mục đích 

 

 

Năng lực 

trả nợ 

Tài sản  

đảm bảo 
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Mô hình 1.1: Phân tích tín dụng 

Các yếu tố định tính: CBTD cần phân tích 5 yếu tố sau: 

– Năng lực pháp lý: CBTD phải đánh giá tình trạng pháp lý khách hàng Dựa 

trên các bộ giấy tờ khác nhau (Quyết định thành lập công ty, giấy phép kinh doanh, 

quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng, giám đốc phải có tư cách như một 

cá nhân bình thường….) 

– Uy tín: Là thái độ, là phẩm chất của người vay. Thông thường uy tín thể 

thiện ở ba cấp bậc: Sẵn lòng trả nợ, mong muốn trả nợ, kiên quyết trả nợ. Uy tín là 

cái bên trong, để đánh giá uy tín của người vay, CBTD cần thông qua các biểu hiện 

bên ngoài rồi dựa vào quan hệ biện chứng với cái bên trong để kết luận cái bên 

trong. Cụ thể là lịch sử vay nợ của khách hàng, danh tiếng/dư luận, kết quả phỏng 

vấn trực tiếp (đây là căn cứ chính xác nhất). 

– Mục đích vay: CBTD cần xem xét mục đích vay của người vay có thỏa 

mãn hai yếu tố hợp lệ và hợp pháp hay không. Tính hợp lệ là phù hợp với giấy phép 

kinh doanh. Tính hợp pháp là ngành nghề kinh doanh không bị pháp luật nghiêm 

cấm. 

– Năng lực tạo lợi nhuận: Người vay phải có kiến thức về kinh tế, phải có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phải đáp ứng các chỉ số tạo lợi nhuận (tần 

số tạo lợi nhuận cao hay thấp, tỉ suất lợi nhuận và vòng quay vốn lớn hơn hoặc bằng 

trung bình ngành) 

–  Môi trường kinh doanh: CBTD cần nắm rõ các thông tin sau: Mức dự báo 

lạm phát; các biến động kinh tế, chính trị, xã hội; xu hướng tăng trưởng của 

ngành… 

Các yếu tố định lượng: 

– Nguồn trả nợ của khách hàng: CBTD cần xem xét tính cần thiết, tính hiệu 

quả, tính khả thi, phương án kỹ thuật, tiến dộ thực hiện của phương án vay. Bên 

cạnh đó CBTD còn phải đánh giá nguồn trả nợ thông qua năng lực tài chính ngoài 

phương án của khách hàng. 
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– Tài sản đảm bảo: CBTD cần xem xét các tiêu chuẩn về tài sản như: Tài 

sản phải của người vay, có giá trị, có thị trường trong tương lai, phải có văn thư 

chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản đó cho ngân hàng trong thời gian vay… 

Ngoài ra, CBTD còn có thể phân tích tín dụng căn cứ theo tiêu chuẩn 6C:  

– Tư cách người vay (Character): CBTD phải chắc chắn rằng người vay có 

mục đích tín dụng rõ ràng và có thiện chí nghiêm chỉnh trả nợ khi đến hạn. 

– Năng lực của người vay (Capacity): Người đi vay phải có năng lực pháp 

lý và năng lực hành vi dân sự dể ký kết hợp đồng tín dụng. 

– Thu nhập của người vay (Cashflow): Xác định nguồn trả nợ của khách 

hàng vay, người vay có đủ khả năng trả nợ hay không. 

– Bảo đảm tiền vay (Collateral): Là nguồn thu thứ hai có thể dùng để trả nợ 

vay cho ngân hàng. 

– Các điều kiện (Conditions): Ngân hàng quy định các điều kiện tùy theo 

chính sách tín dụng từng thời kỳ. 

– Kiểm soát (Control): Đánh giá những ảnh hưởng do sự thay đổi của luật 

pháp, quy chế hoạt động, khả năng khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn của ngân 

hàng. 

Việc sử dụng mô hình này tương đối đơn giản, song hạn chế của mô hình 

này là nó phụ thuộc vào mức độ chính xác của nguồn thông tin thu thập, khả năng 

dự báo cũng như trình độ phân tích, đánh giá của CBTD. 

1.3.2.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: 

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều tiếp cận phương pháp đánh giá rủi ro 

hiện đại hơn, đó là lượng hóa rủi ro tín dụng. Sau đây là một số mô hình lượng hóa 

rủi ro tín dụng thường được sử dụng nhiều nhất: 

– Mô hình điểm số Z: 

Mô hình này phụ thuộc vào:  

 Chỉ số các yếu tố tài chính của người vay – X; 
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 Tầm quan trọng của các chỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ 

của người vay trong quá khứ, mô hình được mô tả như sau: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0 X5 (1) 

Trong đó: 

X1: Tỷ số “vốn lưu động ròng/tổng tài sản”. 

X2: Tỷ số “lợi nhuận tích lũy/tổng tài sản”. 

X3: Tỷ số “lợi nhuận trước thuế và lãi/tổng tài sản”. 

X4: Tỷ số “thị giá cổ phiếu/giá trị ghi sổ của nợ dài hạn” 

X5: Tỷ số “doanh thu/tổng tài sản”. 

Trị số Z càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp. Như vậy, khi 

trị số Z thấp hoặc là một số âm sẽ là căn cứ để xếp khách hàng vào nhóm có nguy 

cơ vỡ nợ cao. 

Z < 1,8     : Khách hàng có khả năng rủi ro cao. 

1,8 < Z <3: Không xác định được. 

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

Bất kỳ công ty nào có điểm số Z < 1.81 phải được xếp vào nhóm có nguy cơ 

rủi ro tín dụng cao. 

Ƣu điểm:  

Kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng tương đối đơn giản. 

Nhƣợc điểm: 

Mô hình này chỉ cho phép phân loại nhóm khách hàng vay có rủi ro và 

không có rủi ro. Tuy nhiên trong thực tế mức độ rủi ro tín dụng tiềm năng của mỗi 

khách hàng khác nhau từ mức thấp như chậm trả lãi, không được trả lãi cho đến 

mức mất hoàn toàn cả vốn và lãi của khoản vay. 

Không có lý do thuyết phục để chứng minh rằng các thông số phản ánh tầm 

quan trọng của các chỉ số trong công thức là bất biến. Tương tự như vậy, bản thân 
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các chỉ số cũng được chọn cũng không phải là bất biến, đặc biệt khi các điều kiện 

kinh doanh cũng như điều kiện thị trường tài chính đang thay đổi liên tục. 

Mô hình không tính đến một số nhân tố khó định lượng nhưng có thể đóng 

một vai trò quan trọng ảnh hưởng đến mức độ của các khoản vay (danh tiếng của 

khách hàng, mối quan hệ lâu dài giữa ngân hàng và khách hàng hay các yếu tố vĩ 

mô như sự biến động của chu kỳ kinh tế). 

– Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: 

Ngoài mô hình điểm số Z, nhiều ngân hàng còn áp dụng mô hình cho điểm 

để xử lý đơn xin vay của người tiêu dùng như: Mua xe hơi, trang thiết bị gia đình, 

bất động sản…Các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng bao gồm: Hệ 

số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, 

điện thoại cố định, tài khoản cá nhân, thời gian làm việc. 

Mô hình này thường sử dụng 7 – 12 hạng mục, mỗi hạng mục được cho điểm 

từ 1 – 10. 

Ƣu điểm:  

Mô hình loại bỏ được sự phán xét chủ động trong quá trình cho vay và giảm 

đáng kể thời gian ra quyết định tín dụng. 

Nhƣợc điểm:  

Mô hình không thể tự điều chỉnh một cách nhanh chóng để thích ứng với 

những thay đổi trong nền kinh tế và cuộc sống gia đình. 

1.4. ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC 
NHTM VIỆT NAM: 

Vì mỗi mô hình quản trị rủi ro tín dụng đều có những ưu và nhược điểm, mặt 

khác các mô hình nay không loại trừ lẫn nhau, nên thông thường các ngân hàng 

thường kết hợp sử dụng nhiều mô hình để phân tích đánh giá mức độ rủi ro tín 

dụng. Trong điều kiện thực tế ở Việt Nam, các ngân hàng thường sử dụng mô hình 

định tính để đánh giá khoản vay từ khâu thẩm định đến việc quản lý, theo dõi, kiểm 

tra và giám sát các khoản nợ vay. 
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– Yếu tố 1: Thẩm định cho vay: Nhìn chung các ngân hàng đều có quy định 

về quy trình thẩm định khoản vay bao gồm các yếu tố cơ bản sau đây: 

 Thẩm định tính pháp lý: Kiểm tra tư cách pháp nhân, năng lực pháp 

luật của khách hàng vay, hồ sơ vay vốn, kiểm tra mục đích vay vốn của 

khách hàng có hợp pháp không. 

 Thẩm tra uy tín của khách hàng vay vốn, năng lực quản lý điều hành 

của khách hàng hay là ban quản lý doanh nghiệp: về phẩm chất đạo 

đức, thiện chí, uy tín trong giao dịch, năng lực quản lý điều hành, hệ 

thống kiểm tra – kiểm soát nội bộ… 

 Thẩm tra về khả năng tài chính, năng lực hoạt động: thông qua các chỉ 

số như khả năng thanh toán, tỷ trọng vốn tự có, vòng quay hàng tồn 

kho, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ suất lợi nhuận… 

 Thẩm tra về tính hiệu quả của phương án vay vốn: về khả năng thực 

hiện phương án kinh doanh, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, thị trường 

tiêu thụ, về nguồn vốn tài trợ cho phương án, về vốn vay từ ngân hàng 

có hợp lý không… 

 Thẩm tra về nguồn trả nợ: khách hàng dự kiến dùng những nguồn thu 

nào để thanh toán nợ gốc và lãi, các nguồn thu này có ổn định không… 

 Thẩm tra về tài sản thế chấp khoản vay: tài sản thế chấp có thuộc sở 

hữu hợp pháp của người vay không, có dễ chuyển nhượng, dễ bán 

không, có bị hao mòn vô hình không… 

– Yếu tố 2: Kiểm tra tín dụng: các ngân hàng hầu hết đều có quy trình tín 

dụng riêng để kiểm tra tín dụng, tuy nhiên những nguyên lý chung nhất đang được 

áp dụng tại hầu hết các ngân hàng là: 

Tiến hành kiểm tra tất cả các loại tín dụng theo định kỳ nhất định. 

Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung quá trình kiểm tra một cách thận 

trọng và chi tiết, đảm bảo rằng những khía cạnh quan trọng của mỗi khoản tín dụng 

đều được kiểm tra, bao gồm: 
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 Kế hoạch trả nợ của khách hàng nhằm đảm bảo trả nợ đúng hạn. 

 Chất lượng và điều kiện của tài sản đảm bảo. 

 Tính đầy đủ và hợp lệ của hợp đồng tín dụng, đảm bảo tính hợp pháp 

để sở hữu các tài sản khi người vay không trả được nợ. 

 Đánh giá điều kiện tài chính và những kế hoạch kinh doanh của người 

vay, trên cơ sở đó xem xét lại nhu cầu tín dụng. 

 Đánh giá xem khoản tín dụng có tuân thủ chính sách cho vay của ngân 

hàng. 

 Kiểm tra thường xuyên các khoản tín dụng lớn. Vì chúng có ảnh hưởng 

rất lớn tình trạng tài chính của ngân hàng. 

 Quản lý thường xuyên, chặt chẽ các khoản tín dụng có vấn đề, tăng 

cường kiểm tra, giám sát khi phát hiện những dấu hiệu xấu liên quan 

đến khoản vay. 

 Tăng cường công tác kiểm tra khoản tín dụng khi nền kinh tế có nhiều 

hướng đi xuống, hoặc những ngành nghề cho vay có biểu hiện nghiêm 

trọng trong phát triển. 

Tóm lại, để có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng, thì chức năng cho vay của 

ngân hàng phải được thực hiện một cách chặt chẽ nhằm tuân thủ chính sách và thực 

hành tín dụng của ngân hàng. Ngoài ra, để kiểm soát rủi ro tín dụng, các ngân hàng 

thường xây dựng một “chính sách tín dụng” và “quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng”. 

– Yếu tố 3: Xử lý tín dụng: Khi một khoản tín dụng trở nên có vấn đề, thì 

cần đến sự xử lý nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng. Cán bộ ngân hàng phải tìm ra 

được nguyên nhân của tín dụng có vấn đề và hợp tác cùng khách hàng để tìm ra giải 

pháp để ngân hàng thu hồi vốn. 

Các chuyên gia đưa ra các giải pháp thu hồi những khoản tín dụng có vấn đề 

như sau: 

 Tận dụng tối đa các cơ hội để thu hồi nợ. 
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 Khẩn trương khám phá và báo cáo kịp thời vấn đề thực chất liên quan 

đến tín dụng. 

 Tách chức năng cho vay và xử lý tín dụng ra riêng biệt nhằm tránh 

xung đột có thể xảy ra với quan điểm của CBTD trực tiếp cho vay. 

 Dự tính những nguồn có thể dùng để thu hồi nợ có vấn đề. 

 Cần xem trọng chất lượng, năng lực và sự nhất quán trong quản lý, 

đồng thời trực tiếp tiến hành khảo sát các hoạt động và các tài sản của 

doanh nghiệp. 

 Phải cân nhắc mọi phương án có thể hoàn thành việc thu hồi nợ có vấn 

đề, bao gồm cả việc thỏa thuận gia hạn tạm thời nếu khách hàng chỉ 

gặp khó khăn trước mắt. Các khả năng khác là có thể bổ sung tài sản 

đảm bảo, yêu cầu có bảo lãnh của bên thứ ba… 
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Kết luận chương 1 

 

Rủi ro tín dụng trong ngân hàng có tính tất yếu khách quan, không thể tránh 

khỏi. Vì thế, các ngân hàng chỉ có thể kiểm soát, giảm thiểu, hạn chế rủi ro tín dụng 

ở một mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Cơ sở lý thuyết trong chương 1 đã khái 

quát các vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng cũng như đề cập đến các mô hình và biện 

pháp đảm bảo giảm thiểu rủi ro tín dụng, làm cơ sở cho các chương tiếp theo. 
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2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT: 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Tiền thân của ngân hàng TMCP Nam Việt là ngân hàng TMCP nông thôn 

Kiên Giang thuộc tỉnh Kiên Giang, thành lập năm 1995 với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. 

Với điểm xuất phát là ngân hàng thương mại nông thôn nên hoạt động chính của 

ngân hàng tập trung chủ yếu với tín dụng nông nghiệp dành cho các khách hàng là 

nông gia trên toàn tỉnh Kiên Giang. 

Đến năm 2004, vốn điều lệ chỉ còn 1.5 tỷ, nợ quá hạn ngày càng lớn, ngân 

hàng có nguy cơ phá sản và phải ở trong tầm kiểm soát đặc biệt. 

Sau đó các doanh nghiệp lớn như tập đoàn dệt may Việt Nam, Công ty cổ 

phần liên hiệp vận chuyển Gemadept, Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo, 

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc … tham gia đầu tư. Đến năm 2005, 

ngân hàng mới khôi phục và bắt đầu có lãi. Năm 2006, được sự chấp thuận của 

ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, ngân hàng đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ 

ngân hàng TMCP nông thôn thành ngân hàng TMCP đô thị. 

Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt 

Tên giao dịch quốc tế: Nam Viet Commercial Joint Stock Bank 

Tên gọi tắt: NAVIBANK 

Hội sở: 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (08) 38 216 216 

Fax: (08) 39 142 738 

Website: www.navibank.com.vn 

Email: navibank@navibank.com.vn 
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Được thành lập từ năm 1995, trải qua hơn 14 năm hoạt động, Ngân hàng 

TMCP Nam Việt (Navibank) đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường tài 

chính – tiền tệ thể hiện qua sự tăng trưởng nhanh chóng và ổn định cả về quy mô 

tổng tài sản, vốn điều lệ lẫn hiệu quả kinh doanh. Hiện nay vốn điều lệ của 

Navibank là 2000 tỷ đồng. Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, để đón đầu 

xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Navibank xác định mũi nhọn chiến lược là nâng cao 

năng lực kinh doanh của mình thông qua năng lực tài chính, công nghệ thông tin và 

thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, việc tập trung đầu tư nghiên cứu 

phát triển, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào việc nâng cao tính tiện ích cho 

các sản phẩm dịch vụ tài chính của ngân hàng cũng được quan tâm một cách đặc 

biệt.  

Sự phát triển ổn định và bền vững của một tổ chức chỉ có thể có được nếu tổ 

chức đó tạo dựng được uy tín và lòng tin đối với công chúng. Ý thức được điều này, 

toàn bộ các mảng hoạt động nghiệp vụ của Navibank đều được chuẩn hóa trên cơ sở 

các chuẩn mực quốc tế thông qua việc triển khai vận dụng Hệ thống quản trị ngân 

hàng cốt lõi (core banking) Microbank. Với hệ thống này, Navibank sẵn sàng cung 

cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính xác, an toàn, nhanh chóng và hiệu 

quả. Navibank tự hào là điểm tựa tài chính vững chắc để hỗ trợ quý khách hàng của 

mình đạt được những thành công ngày càng rực rỡ hơn trong cuộc sống.  

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh: 

Huy động vốn của các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, dưới 

mọi hình thức, tiếp nhận nguồn vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước, vay vốn của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) và các tổ 

chức tín dụng khác. 

– Cho vay các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu 

thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức 

khác theo quy định của NHNN. 

– Cung cấp các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ dưới các hình thức cung ứng 

các phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ thanh toán quốc 

tế khi được NHNN cho phép, dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ ngân quỹ. 
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– Thực hiện các hoạt động kinh doanh như góp vốn, mua cổ phần, liên 

doanh theo quy định của pháp luật, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối 

và vàng. 

2.1.3. Mục tiêu chiến lược của Navibank: 

Mục tiêu hoạt động của ngân hàng là nhằm mang lại lợi nhuận cho các cổ 

đông, tạo ra việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân 

sách Nhà nước, thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của nhà nước, góp phần vào 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Navibank định hướng trở thành một trong những ngân hàng thương mại bán 

lẻ hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng với sản phẩm đa dạng, chất lượng 

dịch vụ cao, mạng lưới kênh phân phối rộng dựa trên nền tảng mô hình tổ chức và 

quản lý theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin hiện đại, công nghệ ngân hàng 

tiên tiến. 

2.1.4. Phương thức hoạt động: 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa tài chính đang diễn ra 

mạnh mẽ, Navibank hướng đến hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để nhanh chóng 

tiếp cận và phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại hiện đại – đa năng, tăng 

cường công tác quản lý rủi ro nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ số an toàn 

tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh. Những năm 

vừa qua, Navibank đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc cơ cấu lại tổ chức và 

hoạt động đi đôi với việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Với sức mạnh nội lực 

được tích tụ và phát triển qua nhiều năm hoạt động cùng tinh thần quyết tâm của tập 

thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, chúng tôi tự tin có thể vượt qua mọi thách thức để 

trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.  

Navibank chú trọng đẩy mạnh công tác huy động vốn với nhiều hình thức 

phong phú, chủ yếu huy động vốn trung dài hạn trong dân cư để tạo nguồn cho vay, 

đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước.  
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Navibank hướng đến phát triển bền vững và nhanh chóng mạng lưới hoạt 

động tại các tỉnh thành lớn trong cả nước, mục tiêu chiếm lĩnh thị phần tại 3 địa bàn 

trọng điểm như TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng.  

Navibank tập trung phát triển sản phẩm thẻ (ATM và thẻ thanh toán) thông 

qua việc nghiên cứu gia tăng những tiện ích của thẻ như thanh toán, chuyển khoản 

và các giao dịch tiện ích khác,…nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.  

Navibank sẽ tăng cường tìm kiếm và thu hút các cổ đông lớn chiến lược là 

các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư lớn, tiềm lực tài chính mạnh, đủ sức nâng vốn 

điều lệ ngân hàng.  

Navibank luôn quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua 

việc tìm hiểu nhu cầu, kỳ vọng của mỗi đối tượng khách hàng để đưa ra các giải 

pháp chăm sóc hữu hiệu, thỏa mãn cao nhất các nhu cầu hợp lý của khách hàng 

trong khả năng cho phép của mình.  

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Navibank: 

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức: 
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Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NAVIBANK 

2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 

– Phòng quan hệ khách hàng: có chức năng thiết lập, khai thác và phát triển 

quan hệ toàn diện với nhóm khách hàng tương ứng để cung ứng tất cả các sản phẩm 

dịch vụ cho khách hàng. 

– Phòng quan hệ định chế tài chính và kinh doanh tiền tệ: có chức năng thiết 

lập, khai thác và phát triển quan hệ toàn diện với các định chế tài chính ngân hàng 

và phi ngân hàng trong và ngoài nước. 

– Phòng kế hoạch – tiếp thị:  
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 Có chức năng hoạch định kế hoạch kinh doanh và xây dựng các chính 

sách tiếp thị kinh doanh cho ngân hàng.  

 Lập đội theo dõi, kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch kinh 

doanh của ngân hàng. 

– Phòng phân tích tín dụng - đầu tư:  

 Có chức năng phân tích, thẩm định dự án vay vốn, dự án đầu tư phục 

vụ công tác tín dụng, đầu tư của ngân hàng.  

 Phân tích, thẩm định, đánh giá hiệu quả khả năng sinh lời các dự án đầu 

tư, phương án kinh doanh. 

– Phòng tài chính - kế toán: có chức năng thực hiện công tác quản lý tài 

chính và công tác kế toán của ngân hàng. 

– Phòng quản lý rủi ro: 

 Có chức năng quản lý các rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

 Xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình; thiết lập hệ thống các giới hạn, 

hạn mức, định mức, tỷ lệ… để quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn cho các 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

 Nhận diện, phân tích, định lượng, đánh giá các rủi ro; giám sát việc 

tuân thủ các giới hạn, hạn mức để đảm bảo các rủi ro. 

 Phòng kiểm soát nội bộ: có chức năng thực hiện công tác kiểm soát nội 

bộ bao gồm giám sát hoạt động và kiểm tra trực tiếp các hoạt động của 

ngân hàng. 

 Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân: có chức năng xử lý các nghiệp vụ 

ngân hàng phát sinh trong quá trình cung cấp các dịch vụ cho ngân 

hàng dành cho nhóm khách hàng. 

 Phòng dịch vụ khách hàng tổ chức: có chức năng xử lý các nghiệp vụ 

ngân hàng phát sinh trong quá trình cung cấp các dịch vụ ngân hàng 

cho 2 nhóm khách hàng là doanh nghiệp và định chế tài chính. 
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2.1.6. Các sản phẩm và dịch vụ tín dụng cung cấp chính: 

2.1.6.1. Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình: 

– Cho vay mua xe ô tô 

– Cho vay mua bất động sản 

– Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà 

– Cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh 

– Cho vay mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư nhà xưởng 

– Cho vay trung hạn bổ sung vốn sản xuất kinh doanh 

– Cho vay tiêu dùng 

– Cho vay du học 

– Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi 

– Cho vay mua xe gắn máy trả góp 

2.1.6.2. Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp: 

– Cho vay bổ sung vốn lưu động 

– Tài trợ nhập khẩu hàng hoá, nguyên vật liệu 

– Tài trợ sản xuất, gia công hàng xuất khẩu 

– Cho vay đầu tư tài sản cố định 

– Cho vay thực hiện dự án nhà ở, đất ở 

– Gói sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô 

– Cho vay đầu tư xe ô tô đối với các doanh nghiệp vận tải 

2.1.7. Tác động của suy thoái kinh tế đối với Navibank: 

Năm 2008 kết thúc với nhiều biến động phức tạp, khó lường và được đánh 

giá là một năm đặc biệt khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt 

Nam nói riêng. Xuất phát từ những bất ổn của thị trường nhà ở và hoạt động cho 

vay dưới chuẩn, hàng loạt các ngân hàng và các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ rơi vào 
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tình trạng mất khả năng thanh toán và phá sản. Khủng hoảng tài chính bắt đầu tại 

Hoa Kỳ, lan rộng sang khu vực Châu Âu rồi ảnh hưởng đến toàn thế giới. 

Việt Nam tuy chưa hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới nhưng thị 

trường trong nước vẫn bị sức ép khá lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính thể hiện qua 

việc sụt giảm nghiêm trọng kim ngạch xuất nhập khẩu, việc giải ngân dòng vốn đầu 

tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn, cán cân thanh toán mất cân đối nghiêm trọng, 

chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường bất động sản và chứng khoán đóng băng… 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có 

các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, kiểm soát thị trường tài chính trong nước 

như gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, quy định lãi suất trần, buộc các ngân hàng thương 

mại mua tín phiếu bắt buộc… Tất cả những chính sách này đã đặt các ngân hàng 

thương mại trong nước vào tình thế hết sức khó khăn khi phải tham gia cuộc đua lãi 

suất để đảm bảo khả năng thanh khoản, lại vừa phải đối mặt với nguy cơ khủng 

hoảng nợ xấu do khách hàng mất khả năng thanh toán… 

Trong tình hình đó, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng 

TMCP Nam Việt đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những khó khăn chung của nền 

kinh tế. Thật vậy, trong năm 2008, Ngân hàng TMCP Nam Việt đã phải tạm gác 

mục tiêu tăng trưởng nhanh để tập trung cho nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là vượt 

qua khủng hoảng, duy trì sự ổn định và an toàn trong hoạt động.  

Đến năm 2009, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh 

hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ngoài ra, với 

việc không hoàn thành kế hoạch tăng vốn như dự kiến từ 1000 tỷ lên 2000 tỷ cũng 

đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 

2008 thông qua. 

Tuy kết quả thực hiện còn khá khiêm tốn nhưng qua kết quả kinh doanh đạt 

được cho thấy Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công 

nhân viên đã cố gắng nỗ lực rất lớn. Thành công lớn nhất của ngân hàng trong năm 

2009 là đã vượt qua khủng hoảng để có thể tiếp tục phát triển bền vững trong những 

năm tiếp theo. 
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Ngoài ra, trong năm 2009 Ngân hàng đã hoàn tất việc điều chỉnh mạng lưới 

trên cơ sở nâng cấp 7 phòng giao dịch thành 7 chi nhánh mới và đưa vào hoạt động 

tại các địa bàn Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa Vũng tàu, Đồng 

Nai, Long An và Bắc Ninh; nâng mạng lưới điểm giao dịch đạt 80 điểm gồm 1 Hội 

sở chính, 12 chi nhánh và 67 Phòng giao dịch. 

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP 
NAM VIỆT: 

2.2.1. Hoạt động huy động vốn: 

Trong giai đoạn 2007 – 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế 

giới, thị trường tiền tệ có nhiều biến động về lãi suất, tình hình lạm phát, cạnh tranh 

về huy động vốn giữa các TCTD trong nước gây ảnh hưởng đến công tác huy động 

vốn của NHTM nói chung và ngân hàng Nam Việt nói riêng. Trước biến động về 

giá huy động vốn trên thị trường, ngân hàng TMCP Nam Việt đã chủ động áp dụng 

chính sách lãi suất linh hoạt trên cơ sở cung cầu vốn thị trường, tích cực cải thiện 

chênh lệch lãi suất cho vay - huy động, cải thiện quản trị thanh khoản dựa trên hệ 

thống thông số an toàn và phát triển nhiều công cụ huy động vốn mới. Các biện 

pháp chủ động và linh hoạt trong điều khiển lãi suất đối với cá nhân, doanh nghiệp 

để góp phần giảm thiểu tác động thị trường lên công tác huy động vốn, nâng cao hệ 

số sử dụng vốn, chất lượng quản trị vốn và sau cùng là hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng. 

Trong 3 năm trở lại đây, Navibank đã cố gắng rất nhiều để vượt qua khủng 

hoảng, điều đó được thể hiện qua tình hình biến động nguồn vốn trong 3 năm 2007, 

2008, 2009 
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Biến động nguồn vốn của NAVIBANK
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Biểu đồ 2.1: Biến động nguồn vốn của Navibank 

 

Bảng 2.1: Bảng tình hình huy động 

vốn của Navibank 

(ĐVT:  triệu đồng) 

Chỉ tiêu 

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

Giá trị 
Tỉ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỉ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỉ trọng 

(%) 

I. Vốn huy động 9.025.692 91% 9.424.071 88% 15.455.619 91% 

1. Tiền gửi của 

kho bạc nhà nƣớc 

và TCTD khác 

2.885.557 29% 3.402.210 32% 5.685.312 34% 

2. Vay của NHNN 

– TCTD khác 
0 0% 0 0% 140.580 1% 

3. Tiền gửi của 

các tổ chức kinh 

tế dân cƣ 

6.140.135 62% 6.021.861 56% 9.629.727 57% 

II. Vốn khác 298.337 3% 254.810 2% 277.697 2% 

III. Vốn chủ sở 

hữu 
579.028 6% 1.076.158 10% 1.166.039 7% 
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Tổng nguồn vốn 9.903.057 100% 10.755.039 100% 16.899.355 100% 

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán của Navibank giai đoạn 2007-2009) 

Nhìn chung nguồn vốn của ngân hàng liên tục tăng qua các năm, cụ thể: năm 

2007 tổng nguồn vốn là 9.903.057 triệu đồng thì sang năm 2008 là 10.755.039 triệu 

đồng, với tốc độ phát triển là 110% (tăng 10%) so với năm 2007. Sang năm 2009 

tổng nguồn vốn là 16.899.355 triệu đồng; gấp 1.57 lần so với năm 2008. Điều này 

đã khẳng định được nỗ lực của ngân hàng trong hoạt động huy động vốn, vượt qua 

những khó khăn, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến Việt 

Nam. 

Tuy nhiên nguồn vốn huy động của ngân hàng đa phần là nguồn vốn có kỳ 

hạn, chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn. Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn trên tổng 

nguồn vốn huy động thấp sẽ gây khó khăn cho việc mở rộng hoạt động tín dụng 

trung, dài hạn của ngân hàng. Trong tương lai, Navibank cần có nhiều phương thức 

hiệu quả hơn nữa để tăng khả năng thu hút nguồn vốn này trong dân cư. 

2.2.2.  Hoạt động cho vay: 

Hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng. 

Sự chuyển hoá từ vốn tiền gửi sang vốn tín dụng để bổ sung vốn cho nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh trong nền kinh tế. Vì thông qua cho vay mà tạo ra nguồn thu nhập 

để từ đó bồi hoàn lại tiền gửi của khách hàng, bù đắp chi phí kinh doanh và tạo ra 

lợi nhuận. Tuy nhiên hoạt động cho vay mang lại rủi ro lớn, vì vậy ngân hàng cần 

phải quản lý các khoản nợ một cách chặt chẽ mới có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu 

rủi ro. 
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Bảng 2.2: Kết quả hoạt động tín dụng 

của Navibank 

(ĐVT: triệu đồng)  

 

 

 

Chỉ tiêu 

Năm So sánh  

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

2008/2007 2009/2008 

Mức tăng 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

giảm 

(%) 

 

Mức tăng 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

giảm 

(%) 

1. Cho vay 

các tổ chức 

kinh tế cá 

nhân trong 

nước 

4.363.446 5.474.559 9.959.607 1.111.113 25.5 4.485.048 81.9 

2. Dự phòng 

khoản phải 

thu khó đòi 

(6.095) (21.942) (95.404) (15.847) 260 (73.462) 334.8 

Tổng doanh 

số cho vay 
4.357.251 5.452.617 9.864.203 1.095.366 25.1 4.411.586 80.9 

(Nguồn: Kết quả hoạt động tín dụng của Navibank giai đoạn 2007-2009) 

Doanh số cho vay tăng qua các năm, đặc biệt tăng cao vào năm 2009, cụ thể 

như sau: 

Doanh số cho vay năm 2007 là 4.357.251 triệu đồng. Doanh số cho vay năm 

2008 là 5.452.617 triệu đồng; tăng 1.095.366 triệu đồng tức là tăng 25.1% so với 

năm 2008. Doanh số cho vay năm 2009 là 9.864.203 triệu đồng; tăng 4.411.586 

triệu đồng tức là tăng 80.9%. 

Ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay các tổ chức kinh tế, dân cư. Hoạt động 

cho vay của ngân hàng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tuy 

không đáng kể so với các ngân hàng đã có một quá trình phát triển lâu dài như 

Vietcombank, ACB… Tính đến nay, ngân hàng Nam Việt đã có những cải tiến tích 

cực cơ cấu tín dụng, nâng cao tỷ lệ cho vay trung và dài hạn, mạnh dạn hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều hình thức tín dụng cho vay khá phong phú. 
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2.2.3. Hiệu quả kinh doanh: 

Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, dịch vụ 

ngân hàng. Nó cũng như những doanh nghiệp sản xuất khác, luôn có mục tiêu hàng 

đầu là lợi nhuận. Lợi nhuận là yếu tố then chốt, nói lên kết quả hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng, nó là hiệu số giữa tổng thu nhập và tổng chi phí. Để gia tăng 

lợi nhuận, ngân hàng phải quản lý tốt các khoản mục tài sản có, nhất là các khoản 

mục cho vay và đầu tư, giảm thiểu các chi phí, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ 

việc chi tiêu, mua sắm trang thiết bị, công tác phí… đảm bảo cho hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả. 

Navibank luôn chú trọng phát triển mở rộng một cách toàn diện tất cả các 

lĩnh vực hoạt động ngân hàng đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với từng 

lĩnh vực. Vì vậy Navibank đã đạt được những kết quả kinh doanh khá tốt và ổn 

định, ngay cả năm 2008 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. 

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh 

của Navibank 

(Đơn vị: triệu đồng)  

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

Tổng thu 564.272 1.287.527 1.647.888 

Thu từ lãi 421.670 1.259.711 1.487.375 

Thu ngoài lãi 142.602 27.816 160.513 

Tổng chi 461.236 1.213.487 1.458.071 

Chi trả lãi 345.390 986.607 1.126.619 

Chi ngoài lãi 110.519 210.363 249.897 

Chi dự phòng 5.327 16.517 81.555 

Thu nhập ròng 103.036 74.040 189.817 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank) 
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Biểu đồ 2.2: Kết quả kinh doanh của Navibank qua các năm 

Qua bảng số liệu và biểu đồ, ta thấy kết quả kinh doanh của Navibank biến 

động qua các năm, cụ thể năm 2008 là 74.040 triệu đồng giảm 28.996 triệu đồng (-

28.14%) so với năm 2007. Nguyên nhân do lãi suất huy động – cho vay trên thị 

trường biến động theo chiều hướng bất lợi kết hợp với tình hình nợ quá hạn, nợ xấu 

tăng nhanh làm ảnh hưởng đến doanh thu của Ngân hàng. Phần lớn lợi nhuận có 

được từ hoạt động đầu tư và góp vốn. 

Năm 2009 lợi nhuận trước thuế là 189.817 triệu đồng, tăng 115.778 triệu 

đồng (156.37%) so với năm 2008. Tuy kết quả đạt được còn khá khiêm tốn nhưng 

qua kết quả kinh doanh đạt được cho thấy HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ 

công nhân viên đã cố gắng nỗ lực rất lớn vượt qua ảnh hưởng khủng hoảng tài chính 

quốc tế để có thể tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 

2.3. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG: 

Rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình cho vay của ngân hàng còn được 

gọi là rủi ro mất khả năng chi trả và rủi ro sai hẹn. Biểu hiện lớn nhất của rủi ro tín 

dụng là tỉ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao. Quy định hiện nay của NHNN là dư nợ 

quá hạn không được vượt quá 5% trên tổng dư nợ, khi tỷ lệ này trên 5% thì được 

coi là đáng báo động. 

Do đó, để đánh giá rủi ro tín dụng, người ta thường đánh giá qua hệ số:  
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Hệ số nợ quá hạn = (Dư nợ quá hạn/ Tổng dư nợ cho vay) x 100% < 5% 

Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng dư nợ cho vay/ Tổng tài sản có  

Thường thì hệ số này càng cao thì lợi nhuận sẽ càng lớn đồng thời rủi ro tín 

dụng cũng rất cao. 

2.3.1. Tình hình dư nợ: 

Bảng 2.4: Tình hình dư nợ tín dụng 

của Navibank 

(ĐVT: Triệu đồng) 

 

 

Chỉ tiêu 

Năm So sánh 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

2008/2007 2009/2008 

Mức tăng 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

giảm 

(%) 

Mức tăng 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

giảm 

(%) 

I. Theo thành 

phần kinh tế 

4.363.446 5.474.559 9.959.607 1.111.113 25.46 4.485.048 81.93 

1. Cá nhân 2.439.378 2.302.127 3.208.700 (137.251) (5.63) 906.573 39.38 

2. Tổ chức 

kinh tế 

1.924.068 3.172.432 6.750.907 1.248.364 64.88 3.578.475 112.80 

II. Theo thời 

hạn 

4.363.446 5.474.559 9.959.607 1.111.113 25.46 4.485.048 81.93 

1. Ngắn hạn 1.638.836 1.961.766 4.906.178 322.930 19.70 2.944.412 150.09 

2. Trung và 

dài hạn 

2.724.610 3.512.793 5.053.429 788.183 28.93 1.540.636 43.86 

Tổng dƣ nợ 4.363.446 5.474.559 9.959.607 1.111.113 25.46 4.485.048 81.93 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2007, 2008, 2009  của Navibank) 
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Biểu đồ2.3: Tình hình dư nợ tín dụng 

Trên cơ sở nhận định mức độ rủi ro của thị trường, Ngân hàng đã thực hiện 

nhiều biện pháp để kiểm soát tăng trưởng và luôn có sự điều chỉnh về chính sách tín 

dụng cho phù hợp với những diễn biến của thị trường, đảm bảo an toàn và hiệu quả 

trong hoạt động tín dụng. Cụ thể:  

– Dư nợ tín dụng của toàn ngân hàng năm 2008 đạt 5.474.559 triệu Đồng, 

tăng 1.111.113 triệu Đồng (tăng 25.46%) so với năm 2007. Dư nợ tín dụng tăng chủ 

yếu từ khách hàng tổ chức kinh tế (tăng 1.248.364 triệu Đồng) và tập trung ở trung - 

dài hạn. Dư nợ cho vay trung - dài hạn chiếm 64.17% và cho vay khách hàng tổ 

chức kinh tế chiếm 57.95% tổng dư nợ. 

– Dư nợ tín dụng của toàn Ngân hàng năm 2009 đạt 9.959.607 triệu đồng, 

tăng 4.485.049 triệu đồng (tăng 81.93%) so với năm 2008 (tăng trưởng dư nợ tín 

dụng đối với toàn nền kinh tế khoảng 38%). Thực hiện chính sách kích cầu của 

Chính phủ, Ngân hàng đã tích cực triển khai hiệu quả, an toàn và đúng quy định 

chương trình hỗ trợ lãi suất. Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của toàn Ngân hàng tính 

đến 31/12/2009 đạt 1.876.695 triệu đồng, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm gần 

80% và tập trung chủ yếu nhóm ngành công nghiệp chế biến, thủy sản, xây dựng và 

thương nghiệp. 
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2.3.2. Tình hình chất lượng tín dụng: 

Sự tăng trưởng, mở rộng đầu tư tín dụng luôn đi kèm với những rủi ro tiềm 

ẩn có thể xảy ra trong tương lai. Kinh nghiệm và thực tế cho thấy, sự tăng trưởng 

nóng tín dụng một giai đoạn nào đó, thường để lại hậu quả về tỷ lệ nợ quá hạn, nợ 

xấu trong nhưng năm tiếp theo. Và Navibank dường như cũng không thoát ra được 

quy luật khắc nghiệt đó của thị trường. Trong giai đoạn 2007-2009 tỷ lệ nợ quá hạn, 

nợ xấu của Navibank luôn được duy trì ở mức thấp khoảng trên dưới 2%/tổng dư 

nợ; Tuy nhiên trong năm 2008, chất lượng tín dụng của Navibank giảm sút thể hiện 

ở tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao. 

2.3.2.1. Nợ quá hạn: 

Bảng 2.5: Tình hình chất lượng tín dụng (ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 

Năm  

2007 2008 2009 

Tổng tài sản có 9.903.074 10.905.278 18.689.952 

Tổng dƣ nợ 4.363.446 5.474.559 9.959.607 

Các khoản nợ quá hạn 14.806 412.175 348.961 

- NQH dưới 181 ngày 9.172 302.200 154.315 

- NQH từ 181 đến 360 ngày 1.783 92.878 102.819 

- Nợ khó đòi 3.851 17.097 91.827 

Tỷ lệ NQH trên tổng dƣ nợ 0.34% 7.53% 3.50% 

Hệ số rủi ro 0.44 0.50 0.53 

(Nguồn: báo cáo tài chính của Navibank) 
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Năm 2007 tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ duy trì ở mức 0.34%. Tuy nhiên, 

trong năm 2008 tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng cao (7.53%) nguyên nhân là do 

nền kinh tế bị khủng hoảng, lạm phát cao xảy ra, Nhà Nước buộc phải tăng lãi suất 

cơ bản kéo theo sự gia tăng lãi suất cho vay của các NHTM. Lúc này, đối với những 

DN có tỷ lệ đòn cân nợ lớn, tiềm lực tài chính yếu sẽ dễ dẫn đến mất khả năng 

thanh toán nợ.  

Sang năm 2009, với sự cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên ngân hàng, tỷ lệ 

nợ quá hạn trên tổng dư nợ có tiến triển tốt, giảm từ 7.53% còn 3.5%. Đạt được kết 

quả này, ngoài những tác động thuận lợi từ môi trường vĩ mô và chính sách tín dụng 

của ngân hàng còn do những nguyên nhân sau: 

– Các khoản vay mới có chất lượng đáng kể, hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị đi vay ngày càng tăng, môi trường kinh tế khả quan, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Nhờ vào khả năng cải tiến chất lượng hoạt động, tăng lợi nhuận kinh 

doanh qua các năm và chủ động trong việc trích lập dự phòng rủi ro nên quỹ dự 

phòng rủi ro đã là một công cụ đắc lực trong việc xử lý nợ tồn đọng của ngân hàng. 

– Trong cho vay, ngân hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của 

NHNN. 

2.3.2.2. Phân loại nợ: 

Kết quả phân loại nợ trong thời gian gần đây cho thấy chất lượng tín dụng 

của ngân hàng TMCP Nam Việt đang giảm sút, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng ngày càng 

tăng cao, đặc biệt nợ xấu đã xuất hiện ở những Chi nhánh trước đây vẫn được đánh 

giá có chất lượng đảm bảo. Điều này thể hiện những hạn chế, bất cập về công tác 

quản trị rủi ro tín dụng, đòi hỏi phải được tổ chức nghiên cứu, tổng hợp các nguyên 

nhân để kịp thời rút kinh nghiệm và phòng tránh, giảm thiểu nợ xấu trong tương lai. 
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Bảng 2.6: Tình hình phân loại nợ vay 

của Navibank 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

1. Tổng dƣ nợ 4.363.446 5.474.558 9.959.607 

- Nợ đủ tiêu chuẩn 4.348.640 5.062.383 9.610.646 

- Nợ cần chú ý 7.703 253.102 104.725 

- Nợ dưới tiêu chuẩn 1.468 49.097 49.590 

- Nợ nghi ngờ 1.782 92.878 102.819 

- Nợ có khả năng mất vốn 385 17.097 91.826 

2. Tổng nợ xấu 3.635 159.072 244.235 

3. Tỷ lệ nợ xấu 0.08% 2.91% 2.45% 

(Nguồn: báo cáo tài chính của Navibank) 

Năm 2008, số dư nợ xấu (nợ phân loại các nhóm 3, 4, 5 theo Quyết định 

493/2005/QĐ–NHNN và Quyết định 18/2008/ QĐ–NHNN) của toàn Ngân hàng là 

159.072 triệu Đồng, tăng 151.971 triệu Đồng (21.39 lần) so với đầu năm và chiếm 

2.91% tổng dư nợ.  

Năm 2009, số dư nợ xấu (nợ phân loại các nhóm 3, 4 và 5 theo quy định của 

NHNN) của toàn Ngân hàng là 244.236 triệu Đồng, chiếm 2,45% tổng dư nợ nhỏ 

hơn tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước (3%). 
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Qua số liệu trên có thể thấy tỷ lệ nợ xấu đã tăng mạnh trong năm 2008, trong 

năm 2009 tỷ lệ nợ xấu có giảm nhưng không nhiều. Thực tế đó đã phản ánh mô 

hình, chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Nam Việt chưa thực sự hiệu 

quả, cùng với sự khủng hoảng kinh tế trong năm 2008, cũng như chất lượng CBTD 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển là những nhân tố chính gây nên sự giảm sút 

chất lượng tín dụng. Đây là thách thức thật sự trong công tác quản trị rủi ro tín dụng 

và yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng là một đòi hỏi cấp bách, thiết thực để đảm 

bảo sự phát triển ổn định và bền vững đối với ngân hàng Nam Viêt. 

2.3.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Navibank: 

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan: 

Môi trường kinh doanh bất ổn do ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên (thiên 

tai, dịch bệnh…) hay sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường 

thế giới (khủng hoảng kinh tế, lạm phát, giá cả các mặt hàng thay đổi đột biến) gây 

tổn thất cho khách hàng vay vốn. 

Rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế có thể làm 

cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các 

doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với 

nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Bên cạnh đó, bản 

thân sự cạnh tranh của các NHTM trong nước và quốc tế trong môi trường hội nhập 

kinh tế cũng khiến cho các ngân hàng trong nước với hệ thống quản lý chưa hoàn 

chỉnh gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm 

lực tài chính lớn sẽ bị các ngân hàng nước ngoài thu hút.   

Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi: NHNN và các cơ quan liên 

quan đã ban hành nhiều luật, văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật liên quan 

đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên việc triển khai vào hoạt động ngân 

hàng còn gặp phải nhiều khó khăn như một số văn bản về việc cưỡng chế thu hồi 

nợ. Những văn bản này đều có quy định: Trong những trường hợp khách hàng 

không trả được nợ, NHTM có quyền xử lý tài sản đảm bảo nợ vay. Trên thực tế, các 

NHTM không làm được điều này vì ngân hàng là một tổ chức kinh tế, không phải là 

cơ quan quyền lực nhà nước, không có chức năng cưỡng chế buộc khách hàng bàn 
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giao tài sản đảm bảo cho ngân hàng để xử lý hoặc việc chuyển tài sản đảm bảo nợ 

vay để tòa án xử lý qua con đường tố tụng… cùng nhiều các quy định khác dẫn đến 

tình trạng NHTM không thể giải quyết được nợ tồn đọng, tài sản tồn đọng.   

Hệ thống thông tin quản lý (CIC) còn nhiều bất cập:  Hiện nay ở VN chưa có 

một cơ chế công bố thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và ngân hàng. Trung tâm 

thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN đã đạt được những kết quả bước đầu 

rất đáng khích lệ trong việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín 

dụng. Tuy nhiên, thông tin cung cấp còn đơn điệu, không kịp thời, chưa đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu cung cấp thông tin. Thông tin CIC chỉ dừng lại ở mức dư nợ tại 

các tổ chức tín dụng, chưa có thông tin phi tài chính, khả năng điều hành lãnh đạo 

của doanh nghiệp, cá nhân. Các thông tin về các cá nhân, doanh nghiệp chưa có 

quan hệ tín dụng với các TCTD thì hoàn toàn không có cập nhật.  

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

2.3.3.2.1. Về phía khách hàng: 

– Đối với khách hàng doanh nghiệp:  

 Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay:  Đa 

số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng đều có các phương án kinh doanh cụ 

thể, khả thi. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, cố ý lừa đảo 

ngân hàng để chiếm đoạt tài sản không nhiều. Tuy nhiên những vụ việc phát sinh lại 

hết sức nặng nề, liên quan đến uy tín của các cán bộ, làm ảnh hưởng xấu đến các 

doanh nghiệp khác 

 Hoạt động kinh doanh không được quản lý tốt dẫn đến nhiều vấn đề 

nghiêm trọng, thiếu thông tin tài chính, không có kế hoạch kinh doanh được triển 

khai, các sản phẩm không có sự gắn kết, không có khả năng thích ứng với những 

thay đổi của thị trường, năng lực tài chính yếu, năng lực quản lý kinh doanh hạn 

chế. Khi các doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mở rộng quy mô kinh doanh, đa 

phần là tập trung vốn đầu tư vào tài sản vật chất chứ ít doanh nghiệp nào mạnh dạn 

đổi mới cung cách quản lý, đầu tư cho bộ máy giám sát kinh doanh, tài chính, kế 

toán theo đúng chuẩn mực. Quy mô kinh doanh phình ra quá to so với tư duy quản 
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lý là nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của các phương án kinh doanh đầy khả thi mà 

lẽ ra nó phải thành công trên thực tế.   

 Các báo cáo tài chính (BCTC) do khách hàng cung cấp không tuân thủ 

các chế độ hạch toán kế toán Việt Nam, thói quen ghi chép đầy đủ, chính xác, rõ 

ràng các sổ sách kế toán vẫn chưa được các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh và 

trung thực. Do vậy, sổ sách kế toán mà các doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng 

nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức hơn là thực chất, dễ xảy ra gian lận, thiếu 

sót. Khi cán bộ ngân hàng lập các bản phân tích tài chính của doanh nghiệp dựa trên 

số liệu do các doanh nghiệp cung cấp, thường thiếu tính thực tế và xác thực. Đây 

cũng là nguyên nhân vì sao ngân hàng vẫn luôn xem nặng phần tài sản thế chấp như 

là chỗ dựa cuối cùng để phòng chống rủi ro tín dụng.   

 Khách hàng không có thiện chí trả nợ mặc dù hoạt động kinh doanh có 

hiệu quả, làm mất uy tín trong kinh doanh. Việc xác định uy tín của khách hàng rất 

quan trọng và rất khó để thực hiện. Điều này đòi hỏi CBTD phải có đủ năng lực, 

kinh nghiệm để xác định.  

– Đối với khách hàng cá nhân: 

 Hoạt động kinh doanh không thuận lợi. 

 Nguồn hoàn trả chính từ thu nhập cơ bản bị mất hoặc suy giảm do mất 

việc, chuyển sang công việc kém hơn hoặc không còn khả năng lao động. 

 Cá nhân khách hàng gặp nhiều chuyện bất thường trong cuộc sống, vì 

vậy họ phải sử dụng một số tiền lớn nên ảnh hưởng khả năng hoàn trả cho ngân 

hàng. 

 Đạo đức cá nhân không tốt: Cố tình lừa ngân hàng, sử dụng tiền vay 

không đúng mục đích. 

2.3.3.2.2. Về phía ngân hàng: 

Đứng trên góc độ NH nhìn nhận một cách đúng đắn về nguyên nhân tự thân 

NH gây ra nợ quá hạn là thực sự cần thiết và đây cũng là điều kiện tiên quyết để 

Navibank đưa ra những giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng. Theo thống kê tổng 
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hợp, nhìn chung Ngân hàng chưa có quy trình quản trị rủi ro cụ thể, nợ quá hạn tại 

NH tồn tại chủ yếu do những nguyên nhân sau: 

– Áp lực công việc cường độ cao: Quy mô hoạt động của Navibank còn hạn 

chế. CBTD phải đảm nhiệm toàn bộ quy trình cho vay bao gồm: thẩm định dự án, 

bám sát khách hàng, quản lý theo dõi các khoản nợ thế chấp… ảnh hưởng đến hiệu 

quả làm việc của CBTD. 

– Quy trình thẩm định thiếu thông tin, thiếu các chuẩn mực so sánh để đưa 

ra kết luận. Do không xác định được quy mô kinh doanh thực sự của khách hàng, 

khả năng cạnh tranh của khách hàng đối với ngành nghề mà khách hàng đang kinh 

doanh, không xác định được nguồn thu khách hàng từ đâu và về đâu để có thể đưa 

ra một mức cho vay và cách thức giám sát hợp lý. Mặc khác, uy tín khách hàng là 

yếu tố quan trọng gắn liền với thiện chí hoàn trả tiền vay của khách hàng, thường bị 

lãng quên trong quá trình thẩm định ban đầu. 

– Nguồn cung cấp thông tin: Rất khó kiểm chứng được toàn bộ những thông 

tin mà khách hàng cung cấp. NH vẫn chưa có sự liên thông với các cơ quan khác 

như thuế, hải quan… để kiểm chứng những thông tin tài chính do khách hàng cung 

cấp. Trong tình hình cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt như hiện nay, 

vai trò của CIC là rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác 

để các ngân hàng có các quyết định cho vay hợp lý. Đáng tiếc là hiện nay ngân hàng 

dữ liệu của CIC chưa đầy đủ và thông tin còn quá đơn điệu, chưa được cập nhật và 

xử lý kịp thời.   

– Năng lực thẩm định của cán bộ còn nhiều hạn chế Các ngành nghề của các 

doanh nghiệp đi vay là rất đa dạng: Đa phần các CBTD không thể có đầy đủ thông 

tin cũng như hiểu biết về các ngành nghề lĩnh vực mà doanh nghiệp đang đầu tư 

kinh doanh. một số dự án đầu tư không được thẩm định chính xác về năng lực vốn, 

nguồn lao động tại khu vực triển khai dự án, năng lực của chủ doanh nghiệp nên khi 

dự án hoàn thành không thể đi vào hoạt động, không thể trả nợ vay ngân hàng  

– Quá trình kiểm tra, giám sát sau khi cho vay của ngân hàng còn nhiều sơ 

hở, sai sót nên không thể giám sát được việc sử dụng vốn vay của khách hàng cũng 

như không kịp thời thu hồi được tiền hàng để thu nợ. Do sự kiểm soát quá lỏng lẻo 
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nên mặc dù một số phương án vay có hiệu quả, tiền bán hàng đã được trả nhưng 

khách hàng không trả nợ cho ngân hàng mà sử dụng số tiền đó vào những mục đích 

khác không hiệu quả và bị tổn thất.  

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN 
HÀNG NAM VIỆT: 

2.4.1. Bộ máy tổ chức cấp tín dụng: 

Tham gia trực tiếp vào hoạt động cấp tín dụng có các phòng nghiệp vụ tại 

Hội sở chính, Các chi nhánh (Quan hệ khách hàng, phân tích tín dụng, quyết định 

tín dụng, dịch vụ khách hàng) và các Phòng Giao dịch. Trong đó, Tổng giám đốc uỷ 

quyền cho cấp tín dụng thường xuyên đối với Giám đốc quan hệ khách hàng, 

Trưởng phòng quan hệ khách hàng, Trưởng phòng giao dịch với hạn mức và nội 

dung uỷ quyền phù hợp với quy định uỷ quyền quyết định tín dụng  số 

167/2006/QĐ-TGĐ. 

Nhìn chung đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng của ngân hàng TMCP Nam 

Việt có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, tốt nghiệp các chuyên ngành 

kinh tế - tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên đa số cán bộ còn trẻ, kinh nghiệm thực 

tiễn chưa nhiều. Nguyên nhân là do, hoạt động tín dụng tăng cao mà chưa có sự 

chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực, mặt khác do cơ chế đãi ngộ chưa thỏa đáng dẫn 

đến hiện tượng một số cán bộ có năng lực và kinh nghiệm chuyển qua các TCTD 

khác. 

2.4.2. Quy trình cho vay: 

2.4.2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng: 

Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng của ngân hàng (Hội sở, Sở giao dịch, chi 

nhánh) được tổ chức thành 4 khối cơ bản của quy trình cho vay. Tuỳ theo quy mô 

hoạt động của ngân hàng và tính chất của loại hình cho vay, một bộ phận có thể 

đảm nhiệm một hoặc một số khâu của quy trình cho vay. 

Quan hệ 

khách hàng 
Phân tích tín dụng 

Quyết định 

tín dụng 

Dịch vụ 

khách hàng 
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– Khối quan hệ khách hàng: thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ toàn 

diện với khách hàng để cung cấp sản phẩm tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác 

của ngân hàng cho khách hàng; chịu trách nhiệm lập tờ trình thẩm định tín dụng 

trình (hoặc chuyển Khối phân tích tín dụng thẩm định trước khi trình) cấp quyết 

định tín dụng. 

– Khối phân tích tín dụng:  tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng từ Khối 

quan hệ khách hàng, thực hiện phân tích, thẩm định một cách độc lập để đưa ra các 

nhận xét đánh giá và ý kiến đề xuất cho vay hoặc không cho vay. 

– Khối quyết định tín dụng: Là cấp ra quyết định cuối cùng về việc cho vay 

hay không cho vay trong thẩm quyền quyết định tín dụng của mình. Hội đồng quản 

trị uỷ quyền quyết định tín dụng cho Hội đồng tín dụng và Tổng giám đốc. Tổng 

giám đốc uỷ quyền quyết định tín dụng cho các cấp trong ngân hàng theo quy định 

về uỷ quyền quyết định tín dụng do Tổng giám đốc ban hành. 

– Khối dịch vụ khách hàng: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn đã được cấp có thẩm 

qyền của Khối quyết định tín dụng phê duyệt cho vay, thực hiện công tác quản lý 

tiền vay như: ký hợp đồng, giải ngân, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn, chuyển nợ 

quá hạn, thu nợ, lãi, phí…  

Ban Giám đốc 

chi nhánh 

Giám đốc/ 

Trưởng phòng 

quan hệ khách 

hàng 

 

Ban  

Tổng giám đốc 

Hội đồng 

tín dụng 

Hội đồng quản 

trị 

Bộ phận 

quản lý tín dụng 

Bộ phận Dịch 

vụ khách hàng 

Bộ phận 

phân tích tín dụng 
Bộ phận 

tín dụng cá nhân 

Bộ phận 

tín dụng tổ chức 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

2.4.2.2. Quy trình cho vay cụ thể: 

Bước 1: Tiếp thị khách hàng vay vốn 

– Nhân viên quan hệ khách hàng (NVQHKH) chủ động tiếp thị khách hàng, 

tìm hiểu nhu cầu tín dụng của khách hàng, xem xét có phù hợp với chính sách tín 

dụng của ngân hàng hay không để chào bán sản phẩm tín dụng thích hợp. 

– Lập báo cáo tiếp thị 

Bước 2: Tiếp nhận nhu cầu vay vốn và hướng dẫn khách hàng thủ tục vay 

vốn 

– Khi khách hàng có nhu cầu đề nghị ngân hàng cung cấp các sản phẩm tín 

dụng, NVQHKH trao đổi, xác định nội dung: tìm hiểu hoạt động kinh doanh của 

khách hàng, phương thức hoạt động; mục đích vay vốn… 

– Đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng có phù hợp không 

– Nếu phù hợp, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ 

– Trình cấp trưởng phòng 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ tín dụng 

– Nội dung thẩm định: Năng lực khách hàng, khả năng tài chính, tình hình 

sản xuất và bán hàng 

– Phân tích về tài chính khách hàng 

– Phân tích thẩm đinh dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh 

– Đánh giá quan hệ khách hàng với ngân hàng và các TCTD khác 

– Đánh giá lợi ích của ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt: ước tính 

số tiền lãi, phí có thể thu. 

– Phân tích, thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay 

Bước 4: Quyết định tín dụng 
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Sau khi nhận được tờ trình thẩm định cùng với toàn bộ hồ sơ vay vốn do cấp 

trưởng phòng trình, cấp có thẩm quyền quyết định kiểm tra lại các thông tin tại tờ 

trình, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của khoản vay, ra quyết định. 

Bước 5: Hoàn thiện các thủ tục trước khi giải ngân 

– Thông báo khách hàng hoàn tất, bổ sung các hồ sơ. 

– Lập hợp đồng tín dụng 

– Lập hợp đồng bảo đảm tiền vay 

– Công chứng hợp đồng bảo đảm tiền vay 

– Đăng ký giao dịch đảm bảo 

– Nhận hồ sơ TSĐB, nhập kho TSĐB 

– Nhập tài khoản ngoại bảng 

Bước 6: Lập và chuyển hồ sơ giải ngân 

– Nhân viên quản lý tín dụng (NVQLTD) có trách nhiệm: lập khế ước nhận 

nợ, kiểm tra sự phù hợp giữa các chứng từ  rút vốn vay và các điều kiện cho vay 

– Sau khi lập hồ sơ giải ngân, (NVQLTD) chuyển hồ sơ giải ngân cho 

phòng giao dịch để thực hiện giải ngân và hạch toán. 

Bước 7: Theo dõi và kiểm tra sau khi giải ngân 

– Theo dõi tiền vay 

– Kiểm tra sau cho vay: trong vòng 10 ngày làm việc sau khi cho vay, phải 

tiến hành kiểm tra việc sử sụng vốn. 

Bước 8: Thu nợ gốc, lãi và phí khoản vay 

NVQLTD có trách nhiệm theo dõi và thống kê các khoản nợ gốc và lãi đến 

hạn, phí phải trả của các khoản nợ vay, bảo lãnh vay vốn, chuẩn bị và thông báo trả 

nợ đến khách hàng vay vốn trước ngày đến hạn phải trả ít nhất 5 ngày. 

Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
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Trường hợp khách hàng không trả được nợ đúng hạn đã thoả thuận trong hợp 

đồng tín dụng NVQLTD lập tờ trình cấp trưởng phòng. 

Bước 10: Xử lý TSĐB để thu nợ 

– Trường hợp khách hàng không trả được nợ vay đúng hạn và không được 

ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, NVQLTD phải:  

– Xem xét lại hồ sơ tín dụng, hồ sơ đảm bảo tiền vay để bổ sung những 

điểm còn thiếu về mặt pháp lý 

– Chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện 

Bước 11: Thanh lý hợp đồng 

Khi bên vay trả xong nợ gốc và lãi thì hợp đồng tín dụng đương nhiên hết 

hiệu lực và các bên không cần lập biên bản thanh lý hợp đồng.  

2.4.3. Bảo đảm tiền vay 

Phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả là tiêu chí quyết định trong việc xem 

xét cho vay. Tuy nhiên những rủi ro tín dụng rất đa dạng và có những rủi ro nằm 

ngoài tầm kiểm soát của con người mà thẩm định tín dụng không thể lường hết 

được. Đồng thời việc áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay sẽ nâng cao tính chịu 

trách nhiệm và chia sẻ rủi ro của khách hàng với ngân hàng. Do đó Navibank cũng 

rất chú trọng tăng cường áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay, đa dạng về hình 

thức: thế chấp, cầm cố tài sản, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay… Do đó 

tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản có xu hướng gia tăng, góp phần vào giảm 

thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra. 

Tuy tỷ lệ TSĐB được nâng cao nhưng tính thanh khoản của các tài sản còn 

hạn chế nên khả năng thu hồi nợ sẽ thấp hơn. Một số tài sản không có giấy tờ về 

quyền sở hữu, một số tài sản khác là quyền đòi nợ mà khả năng kiểm soát nguồn thu 

rất khó khăn. Do đó, khi xử lý tài sản bảo đảm trên thực tế rất phức tạp, cả về mặt 

pháp lý cũng như khả năng chuyển nhượng tài sản, mất rất nhiều thời gian và công 

sức. 
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2.4.4. Phòng ngừa, phát hiện và hạn chế rủi ro tín dụng:  

Kiểm tra và phát hiện các dấu hiệu rủi ro là công việc không chỉ của các cán 

bộ tham gia vào quy trình cấp tín dụng mà còn được quán triệt đến từng cán bộ của 

Navibank. Tuy nhiên chủ yếu do Phòng Quan hệ khách hàng thực hiện bởi đây là 

bộ phận trực tiếp làm việc với khách hàng, thu thập các thông tin, kiểm tra sử dụng 

vốn vay… nên có khả năng phát hiện kịp thời những biến động bất. Thực tế những 

năm qua cho thấy, công tác phát hiện rủi ro tín dụng  chỉ mang tính thụ động, chủ 

yếu là xử lý khi những dấu hiệu rủi ro đã xuất hiện (không trả được nợ đúng hạn, 

kinh doanh thua lỗ, kết quả phân loại nợ không tốt…), khả năng dự báo và phòng 

ngừa từ xa chưa tốt do sự hạn chế về trình độ, kinh nghiệm của CBTD; hệ thống 

thông tin thị trường và xử lý thông tin qua các phân tích, dự báo chưa tốt; công tác 

kiểm tra sử dụng vốn còn hời hợt, chủ yếu dựa vào báo cáo do khách hàng cung 

cấp, đặc biệt là các khách hàng ở xa… 

Để hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra, Navibank cần có chủ trương yêu cầu 

khách hàng phải mua bảo hiểm khi đầu tư dự án hoặc khi kinh doanh xuất nhập 

khẩu. Giải pháp này đã phát huy tác dụng đáng kể khi thiên tai xảy ra, vốn rất 

thường xuyên ở nước ta, vì có nguồn hỗ trợ để bù đắp các tổn thất vốn vay. 

2.4.5. Công tác xử lý nợ xấu: 

Định hướng chung của Navibank trong xử lý nợ xấu là thực hiện các giải 

pháp hợp lý trên cơ sở phân tích tình hình của từng khách hàng cụ thể như: 

– Đối với các khoản nợ xấu, ngân hàng thực hiện việc phân loại nợ, đánh 

giá khả năng trả nợ của khách hàng trên cơ sở hàng tháng để phục vụ cho công tác 

quản lý chất lượng và rủi ro tín dụng. 

– Đối với các khoản vay bằng nguồn vốn tài trợ, uỷ thác của bên thứ ba mà 

bên thứ ba cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý rủi ro khi xảy ra và các khoản 

cho vay bằng nguồn vốn góp đồng tài trợ của TCTD khác mà ngân hàng không chịu 

bất cứ rủi ro nào thì ngân hàng không phải trích lập dự phòng rủi ro nhưng phải 

phân loại nợ nhằm đánh giá đúng tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách 

hàng phục vụ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng. 
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– Đối với các khoản bảo lãnh, cam kết cho vay và chấp nhận thanh toán, 

Ngân hàng phải phân loại vào nợ nhóm 1 để quản lý, giám sát tình hình tài chính, 

khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng và trích lập dự phòng chung. 

Tuy nhiên, chủ trương của Navibank là thực hiện thương lượng, phối hợp với 

khách hàng trong xử lý nợ xấu để quá trình triển khai được nhanh chóng và ít tốn 

thời gian. Đối với các khách hàng có thái độ thiếu hợp tác, thoái thác trách nhiệm 

trả nợ, thì kiên quyết thực hiện các biện pháp pháp lý, khởi kiện ra tòa để tăng 

cường khả năng thu hồi nợ. 

2.5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 
TMCP NAM VIỆT: 

2.5.1. Đánh giá chung: 

Từ những kết quả đã đạt được ở trên ta thấy hoạt động cho vay của Navibank 

đã có những bước phát triển nhanh chóng. Dư nợ tín dụng liên tục tăng, số lượng 

khách hàng quan hệ ngày càng tăng. Măc dù trong năm 2008 tỷ lệ NQH trên tổng 

dư nợ tăng cao so với năm 2007. Nhưng sang năm 2009, tỉ lệ NQH trên tổng dư nợ 

cho vay giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã luôn duy trì một khoảng dự phòng 

để bù đắp rủi ro. Nhìn chung công tác quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) của 

Navibank đã có những thay đổi rõ rệt so với trước đây, cụ thể là: 

– Đội ngũ lãnh đạo ngân hàng có khả năng quản lý và hoạch định chính 

sách tốt. Đội ngũ nhân viên đông đảo, còn trẻ cho nên rất năng động, nhanh nhạy, 

có khả năng tiếp thu cái mới. 

– Nhờ những biện pháp QTRRTD hiện đại trong năm 2009, tỷ lệ nợ xấu 

trên tổng dư nợ của ngân hàng tính theo tiêu chuẩn Việt Nam đã giảm. Xu hướng 

giảm nợ xấu là một cố găng lớn của Navibank trong việc nâng cao chất lượng tín 

dụng và ngăn ngừa nợ xấu. 

– Navibank đã đánh giá được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín 

dụng và đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa và 

phát hiện rủi ro tín dụng. Navibank đã xây dựng một chính sách cho vay tương đối 

hợp lý, đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động thực tế, với các quy định chặt chẽ và 
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tăng cường khả năng kiểm soát những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn, bảo đảm mục tiêu 

quản lý rủi ro tín dụng. 

– Navibank đang kiên quyết thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm nợ 

xấu, thực hiện kiểm soát tín dụng chặt chẽ, chú trọng đến chất lượng hơn là tăng 

trưởng dư nợ. 

2.5.2. Hạn chế cần khắc phục: 

Mặc dù có những tiến bộ trong quản trị rủi ro tín dụng nhưng công tác này 

vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định về những quy định, mô hình quản trị rủi ro 

của Navibank cụ thể có một số hạn chế cơ bản sau: 

– Thiếu nguồn thông tin để phân tích tín dụng, thông tin trong nội bộ Ngân 

hàng còn đơn giản, chưa đầy đủ. Các thông tin về BCTC của doanh nghiệp chưa bị 

bắt buộc phải qua kiểm toán nên độ chính xác của các báo cáo chưa cao. 

– Về vấn đề bảo đảm tiền vay: Ngân hàng chỉ chấp nhận cho vay tín chấp 

với một số doanh nghiệp có uy tín, quan hệ tốt với ngân hàng và phương án kinh 

doanh xét thấy khả thi. Việc định giá tài sản đảm bảo còn chưa sát thị trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

– Các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản còn rất phức tạp, đặc biệt là 

các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc 

thẩm định và quản lý TSĐB. Khi công chứng giao dịch đảm bảo, các công chứng 

viên chỉ xác nhận hình thức của hợp đồng hoặc hành vi đại diện của các bên ký hợp 

đồng chứ không chứng nhận nội dung hợp đồng. Việc công chứng hồ sơ tốn rất 

nhiều thời gian, các công chứng viên thường gây khó dễ cho CBTD của ngân hàng. 

– Nhân viên tín dụng còn thiếu trình độ chuyên môn về các ngành nghề. 

Trình độ chuyên môn về tín dụng chưa đủ mà còn phải trang bị thêm kiến thức 

chuyên môn kỹ thuật nữa. Bên cạnh đó số lượng CBTD được phân bổ  chủ yếu dựa 

trên số dư nợ cho vay của các phòng giao dịch, không phù hợp với thực tế. Đối với 

các phòng giao dịch có số dư nợ cao thu được từ hợp đồng tín dụng của một số 

khách hàng doanh nghiệp lớn, thì việc quản lý các khách hàng đó không cần yêu 

cầu nhiều CBTD tham gia. Tuy nhiên do có số dư nợ tín dụng cao nên số lượng 

CBTD nhiều hơn mức cần thiết đẫn đến việc thừa nhân viên. Còn đối với những 
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phòng giao dịch mà khách hàng chủ yếu là cá nhân nhỏ lẻ vì thế số lượng khách 

hàng đông đúc, đòi hỏi nhiều CBTD cùng tham gia để chia ra quản lý nhưng do quy 

mô của dư nợ tín dụng không cao nên số lượng CBTD bị hạn chế. Điều này dẫn đến 

tình trạng một CBTD phải quản lý nhiều khách hàng nên không thể quản lý tốt, 

kiểm soát chặt chẽ tình hình các khoản vay của khách hàng. 

 Tóm lại, việc mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Navibank hiện nay là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Để làm được điều 

này, Ngân hàng cần tìm hiểu những đặc thù của từng loại hình kinh doanh của 

doanh nghiệp, những vấn đề tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng và quản lý RRTD 

khi cho vay và nguyên nhân của những tồn tại trên, từ đó có những biện pháp tích 

cực để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và giảm bớt RRTD. 
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Kết luận chương 2 

 

Trongnhiều năm qua, Navibank luôn phần đấu để trở thành ngân hàng bán lẻ 

hàng đầu của Việt Nam và đã có những thành công bước đầu khả quan. Tuy nhiên, 

trong năm 2008, chất lượng tín dụng của Navibank đang bị giảm sút, tỷ lệ nợ quá 

hạn, nợ xấu cao và có xu hướng tăng lên. Mặc dù trong năm 2009 tình hình có 

nhiều biến chuyển theo hướng tích cực nhưng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị 

rủi ro tín dụng vẫn là yêu cầu hết sức cấp bách và là một thách thức thực sự đối với 

ngân hàng TMCP Nam Việt trong nỗ lực tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả. 

Chương hai của khóa luận đã nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động kinh 

doanh, thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP 

Nam Việt, từ đó làm cơ sở khoa học thực tiễn cho các giải pháp, đề xuất ở chương 

ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

3.1. TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NAVIBANK: 

3.1.1. Phân tích SWOT: 

 Những điểm mạnh : 

– Các cổ đông chiến lược có tiềm lực tài chính vững mạnh như Tập đoàn 

dệt may Việt Nam, Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển, Tập đoàn đầu tư Sài 

Gòn.  

– Đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ, năng động, được đào tạo chính quy, sẵn 

sàng tiếp thu kiến thức mới.  

– Mạng lưới giao dịch rộng khắp, có 80 điểm giao dịch (kế hoạch cuối năm 

2010 đạt 100 điểm giao dịch) tập trung tại 24 tỉnh/thành phố lớn trên cả nước, tạo 

thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch.  

– Có điều kiện để phát triển khách hàng trong các khu công nghiệp do các 

cổ đông của Ngân hàng làm chủ đầu tư. 

 Những điểm yếu : 

– Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới chưa được đầu tư đúng 

mức, chưa phù hợp với quy mô hoạt động của ngân hàng.  

– Chưa có chính sách giá độc lập mà chủ yếu dựa vào sự điều chỉnh giá của 

các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 

– Công tác nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm đúng mức để phân 

khúc, lựa chọn thị trường phù hợp dẫn đến chính sách chăm sóc khách hàng còn 

nhiều hạn chế. 

– Là ngân hàng mới so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường nên chi phí 

hoạt động của ngân hàng đặc biệt là chi phí khấu hao tài sản còn cao dẫn đến kém 

cạnh tranh trong chính sách giá. Mạng lưới giao dịch rộng nhưng một số đơn vị (chi 

nhánh, phòng giao dịch) mới thành lập nên cần có thời gian mới đóng góp vào lợi 

nhuận chung của ngân hàng. 
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 Những cơ hội : 

– Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5.32% trong năm 2009 và là 

nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

– Số lượng doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy 

mô hoạt động vừa và nhỏ rất lớn (trên 83000 doanh nghiệp được thành lập trong 

năm 2009). 

– Việt Nam có dân số gần 87 triệu và theo thống kê chỉ mới có gần 20% 

người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh. 

– Các ngân hàng nước ngoài chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. 

– Tâm lý của người dân thích giao dịch với các ngân hàng Việt Nam cũng 

sẽ là yếu tố thuận lợi để các ngân hàng trong nước quan tâm khai thác. 

 Những thách thức : 

– Thị trường tài chính tiền tệ còn chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế nên dự báo sẽ còn nhiều biến động phức tạp, 

khó lường trước. 

– Người dân Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn thói quen cất 

giữ và thanh toán bằng tiền mặt và chưa thấy được các tiện ích của việc thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

– Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong nước còn nhiều hạn chế so 

với các ngân hàng nước ngoài về quy mô vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị điều 

hành và quản lý rủi ro. 

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới: 

Trong năm 2010, Ngân hàng TMCP Nam Việt xác định tiếp tục theo đuổi 

mục tiêu chiến lược đã lựa chọn là trở thành ngân hàng thương mại bán lẻ chuẩn 

mực hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu chiến lược trong 

thời gian sớm nhất và với chi phí hợp lý nhất, Ngân hàng TMCP Nam Việt cần thiết 
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phải xác định cho riêng mình chiến lược kinh doanh một cách cụ thể. Trên cơ sở 

chiến lược kinh doanh chung đã được xác định, các kế hoạch kinh doanh của từng 

bộ phận như kế hoạch tài chính, kế hoạch Marketing, kế hoạch nhân sự,… được xây 

dựng và triển khai thực hiện nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất về mục tiêu chiến 

lược trở thành ngân hàng thương mại bán lẻ chuẩn mực hàng đầu Việt Nam, hoạt 

động đa năng – đa lĩnh vực dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại cùng với đội ngũ 

cán bộ nhân viên thân thiện và tinh thần trách nhiệm cao.  

Các mục tiêu chủ yếu năm 2010 của toàn hệ thống Navibank: 

Chỉ tiêu Năm2010 

Vốn điều lệ 3000 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng 

Tổng tài sản  27.000 tỷ đồng 

Dư nợ cho vay khách hàng 17.000 tỷ đồng 

Huy động tiền gửi khách hàng 18.800 tỷ đồng 

Số chi nhánh và phòng giao dịch mới 21 

 

Bên cạnh đó Navibank còn có những định hướng trong giai đoạn 2010-2013 

như sau: 

Trên cơ sở nhận định các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức nêu 

trên, để tận dụng tốt các lợi thế sẵn có như các cổ đông chiến lược có tiềm lực tài 

chính vững mạnh, mạng lưới kênh phân phối rộng khắp, khả năng am hiểu thị 

trường trong nước,… để có thể thực hiện thành công mục tiêu chiến lược trở thành 

Ngân hàng thương mại bán lẻ chuẩn mực hàng đầu Việt Nam, các chiến lược kinh 

doanh được đề nghị cùng phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2010 – 2013 bao gồm: 

– Chiến lược thâm nhập thị trường: chiến lược duy trì thị phần hiện tại, tập 

trung giải quyết vấn đề gia tăng thị phần của Ngân hàng trên các thị trường hiện có. 
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Chiến lược này được thực hiện thông qua kế hoạch quảng cáo, khuyến mại, quan hệ 

công chúng,… nhằm gia tăng khả năng nhận biết cũng như tạo điều kiện thuận lợi 

để khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng. Để thực hiện thành công 

chiến lược này, Ngân hàng dự tính sẽ sử dụng khoảng 10% tổng chi phí quản lý 

hàng năm của Ngân hàng cho hoạt động chiêu thị. 

– Chiến lược phát triển thị trường (mở rộng mạng lưới hoạt động): bên cạnh 

việc tập trung cho công tác đánh giá, đẩy mạnh hoạt động các kênh phân phối hiện 

tại nhằm hỗ trợ một các hữu hiệu trong hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển 

thị trường tập trung giải quyết vấn đề đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối (bao 

gồm kênh phân phối truyền thống lẫn các kênh phân phối ứng dụng công nghệ 

thông tin hiện đại) tại các thị trường mới nhằm đón đầu và chiếm lĩnh thị trường. 

Tiếp tục phát triển mạng lưới một cách chọn lọc trên các địa bàn trọng điểm đông 

dân cư, có tiềm năng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ. Dự kiến hàng năm, 

Ngân hàng sẽ mở mới từ 20 đến 30 điểm giao dịch. 

– Chiến lược phát triển sản phẩm: tạo sự khác biệt cho các sản phẩm dịch vụ 

của Ngân hàng bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng tính chính xác, an 

toàn, bảo mật, nhanh chóng trong quá trình giao dịch. Ngân hàng sẽ chủ động đầu 

tư cho hoạt động nghiên cứu khảo sát nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để phục 

vụ cho công tác thiết kế sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ chủ đạo, nổi 

bật dẫn đầu trong từng nhóm khách hàng. Sản phẩm dịch vụ tài chính của Ngân 

hàng phải được thiết kế theo hướng mở, đảm bảo tính linh hoạt cần thiết nhằm đáp 

ứng nhu cầu khác biệt của khách hàng. 

3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng trong thời gian tới: 

Trong giai đoạn 2007 -2009, tổng dư nợ tín dụng của Navibank vẫn tăng đều 

mặc dù nền kinh tế năm 2008 không khả quan, có nhiều biến động không thể biết 

trước. Điều này đã chứng tỏ các nhà lãnh đạo của Navibank có năng lực quản lý tốt, 

có thể thích nghi với các điều kiện thay đổi của thị trường. Sang năm 2010,  

Navibank có chủ trương tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động tín dụng như sau:  
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– Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, đặc biệt là gia tăng (tối thiểu 70,00%) tỷ 

trọng các khoản vay thuộc đối tượng áp dụng lãi suất thỏa thuận trên tổng dư nợ để 

đảm bảo mức chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào – đầu ra tối thiểu đạt 4%/năm. 

– Tập trung tăng trưởng quy mô hoạt động bằng cách giao kế hoạch kinh 

doanh cụ thể cho từng chi nhánh, phòng giao dịch, trong đó, phòng giao dịch phải 

đạt mức quy mô hoạt động tối thiểu. 

– Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; thực hiện các biện pháp cứng rắn 

để đốc thúc thu hồi nợ kết hợp với việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu 

khi cần thiết để đảm bảo nguồn thu gốc, lãi cho Ngân hàng. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI 
RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT: 

3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng: 

3.2.1.1. Hoạt động huy động vốn: 

Để hoạt động cho vay tốt đòi hỏi ngân hàng phải có nguồn vốn đủ mạnh, 

trong đó, vốn lưu động là yếu tố rất cần thiết đối với ngân hàng. Nếu ngân hàng tổ 

chức thực hiện tốt công tác huy động vốn thì không những mở rộng được công tác 

cho vay mà càng mang đến cho ngân hàng ngày càng nhiều lợi nhuận. Để tăng 

cường nguồn vốn huy động cần thực hiện một số biện pháp:  

– Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn để thu hút khách hàng đến gửi 

tiền. Phát triển các dịch vụ mới như thẻ thanh toán, thẻ ATM. 

– Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiện ích 

ngày càng cao của khách hàng; cung cấp cho họ những phương tiện thanh toán 

thuận lợi, nhanh, an toàn và chính xác, hoàn thiện hệ thống mạng vi tính để có thể 

rút và gửi tiền ở bất cứ chi nhánh nào. 

– Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng. Mở rộng phạm vi hoạt động 

ra khắp cả nước.  

– Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt và nắm 

vững chuyên môn nghiệp vụ nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng 

mới. 
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– Thực hiện đảm bảo tiền gửi cho khách hàng 

 

 

3.2.1.2. Hoạt động cho vay: 

– Đa dạng hoá các hình thức cấp tín dụng: ngân hàng cần sử dụng nhiều 

phương thức cho vay để tăng doanh số cũng như khách hàng vay tại đơn vị mình. 

Các sản phẩm tín dụng có tiện ích cũng như sự thuận tiện khi sử dụng sẽ đễ dàng 

được khách hàng chấp thuận hơn. Chú trọng mở rộng sản phẩm về: hạn mức, hạn 

mức dự phòng, thấu chi, chiết khấu giấy tờ có giá, bão lãnh….  

– Thực hiện hoàn chỉnh quy trình tín dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc 

hạn chế sai sót, hạn chế khả năng rủi ro và nâng cao chất lượng từng khoản vay. 

Các quy trình tín dụng đã được ban hành khá chặt chẽ và cụ thể hoá theo từng loại 

tín dụng. Tuy nhiên cần phải chi tiết hơn với từng khoản vay, từng loại khách hàng. 

– Có quy trình thẩm định phương án vay vốn khoa học, hợp lý, đánh giá 

tương đối chính xác đầu vào và đầu ra của phương án vay vốn để đảm bảo khả năng 

hoàn trả vốn vay. Điều chỉnh kỳ hạn nợ phù hợp với thị trường và đặc điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

– Thủ tục giấy tờ đơn giản, gọn nhẹ nhưng phải đảm bảo tính an toàn cho 

khách hàng cũng như ngân hàng. Tùy theo quy mô khoản vay; đối tượng cho vay; 

loại vay; cường độ cạnh tranh mà NH cần giảm bớt một số thủ tục. Nhưng có hai 

thủ tục tuyệt đối không được bớt là giấy đề nghị vay và hồ sơ pháp lý. 

– Triển khai công tác khách hàng thăm dò ý kiến khách hàng, để đánh giá 

chất lượng dịch vụ NH cung cấp và có cơ sở điều chỉnh hoạt động NH, chính sách 

KH cho phù hợp với tình hình chung và đáp ứng hơn nữa những yêu cầu của KH. 

Tìm cách tiếp cận trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nguyện vọng, nhu cầu về vốn 

và các dịch vụ mà KH cần. Từ đó tư vấn, hướng dẫn các phương thức cũng như 

điều kiện vay vốn phù hợp với từng đối tượng khách hàng. 
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– Tăng cường phối hợp chặt chẽ với trung tâm thông tin tín dụng nhằm mục 

đích giúp cho ngân hàng có thêm thông tin cần thiết để làm cơ sở cho việc đầu tư tín 

dụng có hiệu quả, tránh thất thoát vốn, ngăn ngừa phát sinh nợ quá hạn. 

 

 

3.2.2. Những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại ngân hàng 
TMCP Nam Việt: 

Lợi nhuận và rủi ro là hai mặt của một vấn đề: muốn có lợi nhuận, phải chấp 

nhận rủi ro. Nếu không chấp nhận rủi ro, sẽ không bao giờ thu được lợi nhuận. Sự 

đối mặt và chịu sự tác động của rủi ro có thể ảnh hưởng xấu đến NH, thậm chí bị 

phá sản và loại ra khỏi thị trường. 

3.2.2.1. Phân loại khách hàng: 

Là một yêu cầu bắt buộc khi xác định giới hạn tín dụng đối với khách hàng. 

Đây là một phương pháp lượng hoá rủi ro của khách hàng thông qua quá trình đánh 

giá bằng thang điểm. 

Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các chỉ 

tiêu đánh giá xếp hạng doanh nghiệp phải bổ sung chỉ tiêu tham chiếu đến khả năng 

tài chính và hoạt động của chủ đầu tư ở nước ngoài. 

Đối với khách hàng là các công ty cổ phần đã thực hiện niêm yết trên thị 

trường chứng khoán thì xu hướng biến động thị giá cổ phiếu cũng cần được xem là 

một chỉ tiêu tham chiếu khi xếp hạng doanh nghiệp. 

Khi xếp hạng khách hàng dựa vào: 

– Tính cách, trách nhiệm và độ tin cậy của người đứng vay 

– Lịch sử nợ vay của người đi vay 

– Mức độ rủi ro ngành nghề kinh doanh mà khách hàng đang thực hiện 

– Những biến động trong hoạt động kinh doanh của khách hàng 

– Chất lượng của các chiến lược kinh doanh 
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– Tài sản đảm bảo 

3.2.2.2. Trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay: 

Thẩm định là khâu quan trọng để giúp ngân hàng đưa ra quyết định đầu tư 

một cách chính xác, từ đó nâng cao chất lượng các khoản vay, hạn chế nợ quá hạn 

phát sinh, bảo đảm hiệu quả tín dụng vững chắc. Do đó, Navubank cần: 

– Hoàn thiện công tác thẩm định trên cơ sở đổi mới đồng bộ mô hình tổ 

chức, hoàn thiện quy chế, quy trình và cách thức tổ chức thẩm định. Trong công tác 

thẩm định cần vận dụng nguyên tắc 6C để đánh giá khách hàng. 

– Nâng cao trình độ thẩm định của CBTD, đặc biệt là thẩm định tư cách của 

khách hàng vì điều này có ảnh hưởng rất lớn đến thiện chí hoàn trả tiền vay của 

khách hàng. 

– Thường xuyên cập nhật các thông tin về kinh tế, kỹ thuật, các thông tin dự 

báo phát triển của các ngành, giá cả trên thị trường, tỷ suất lợi nhuận bình quân của 

một ngành, của các loại sản phẩm…để phục vụ cho công tác thẩm định. 

– Đặc biệt quan tâm đến thực trạng và chiều hướng biến động trong tương 

lai của thị trường kinh doanh mà sản phẩm doanh nghiệp tham gia. Xem xét hệ số 

sinh lời của đồng vốn đầu tư mà doanh nghiệp thu được. 

3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả trong việc thu thập và sử dụng thông tin trong 

hoạt động tín dụng: 

Thông tin đầy đủ, chính xác về khách hàng, về thị trường, có vai trò rất quan 

trọng trong việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro. Cần thực hiện có hiệu 

quả các khâu sau đây: 

– Thu thập thông tin về khách hàng: hiện nay, việc khai thác thông tin về 

khách hàng thường qua BCTC trong các năm gần đây của khách hàng (doanh 

nghiệp). Các BCTC do khách hàng lập thường không qua kiểm toán, hoặc nếu có 

nhưng chậm, không đủ, không chính xác. Do vậy đối với CBTD, bên cạnh việc thu 

thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thêm thông tin thứ cấp từ: 

 Các đối tác của khách hàng 
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 Từ những ngân hàng mà khách hàng có quan hệ. Tăng cường sự hợp 

tác giữa các ngân hàng trong vấn đề chia sẻ thông tin. 

 Từ cơ quan quản lý khách hàng 

 Từ trung tâm phòng ngừa rủi ro của NHNN (CIC) 

– Thu thập thông tin từ thị trường: bên cạnh các thông tin thu thập được về 

khách hàng, CBTD cần phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường về sản 

phẩm khách hàng kinh doanh như dự toán tình hình cung cầu, giá cả sản phẩm, 

TSĐB. 

– Phân tích xử lý thông tin: CBTD phải tập trung phân tích, đánh giá xếp 

loại tín dụng doanh nghiệp dựa trên các thông tin thu thập được để làm căn cứ khi 

xem xét quyết định cho vay, nhằm hạn chế rủi ro. 

3.2.2.4. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBTD: 

Tín dụng là hoạt động chính mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Mặt 

khác, hoạt động tín dụng có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào trình độ của 

nhân viên tín dụng. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Navibank cần có những 

biện pháp để góp phần cải thiện chất lượng đội ngũ CBTD. Cụ thể như: 

– Việc đào tạo CBTD phải được coi là thường xuyên. Bên cạnh đó công tác 

tuyển dụng mới phải đảm bảo đúng quy trình, yêu cầu công viêc. ( phải được đào 

tạo chính quy, đúng chuyên ngành, có khả năng ngoại ngữ, tin học, có phẩm chất 

đạo đức, hiểu biết về xã hội và có khả năng giao tiếp) 

– Công tác đào tạo cần tập trung vào một số vấn đề như tăng cường hình 

thức đào tạo tập trung, kết hợp hình thức tập huấn tại chỗ. Phát động phong trào tự 

học, tự nghiên cứu, tự nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tránh 

sự tụt hậu trước sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, của công nghệ trong quá 

trình phát triển và hội nhập của ngân hàng. 

– Có chính sách khen thưởng cho các nhân viên tín dụng giỏi, có trình độ 

nghiệp vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc nhằm động viên tinh thần, 

khuyến khích CBTD tránh xảy ra rủi ro đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời cũng phải 
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kiên quyết phê bình, kỷ luật và cuối cùng là sa thải đối với những CBTD sa sút về 

phẩm chất hoặc không có khả năng chuyên môn gây ảnh hưởng xấu đến công việc. 

3.2.2.5. Tăng cường công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng: 

– Mở rộng hoạt động tín dụng phải đi đôi với quản lý phòng ngừa rủi ro tín 

dụng. Đây là việc làm thật sự cần thiết đối với Navibank trong tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế. Cụ thể: đầu tư, thiết lập hẳn một bộ phận chuyên nghiên cứu dự báo 

kinh tế tầm vĩ mô ngắn hạn, trung và dài hạn để có khả năng đề ra chiến lược đầu 

tư, mở rộng hoạt động tín dụng. 

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro thuộc bộ 

phận quản lý rủi ro. 

– Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay, tránh trường hợp khách hàng sử 

dụng vốn vay sai mục đích, không trả nợ mà sử dụng vào việc khác, khi nợ đến hạn 

không có khả năng trả. Trong đó đặc biệt thực hiện:  

 Kiểm tra thường xuyên và đột xuất 

 Thay đổi nội dung kiểm tra, không chỉ kiểm tra mục đích vay mà còn 

các yếu tố khác như TSĐB, pháp lý, uy tín… 

 Sau khi kiểm tra, phải xử lý kết quả kiểm tra bằng cách đánh giá lại xếp 

hạng khách hàng và xử lý 

– Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và chấn 

chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng; phát hiện, ngăn 

chặn những rủi ro đạo đức do CBTD gây ra. 

–  Tăng cường năng lực quản trị điều hành, tinh thần trách nhiệm; nắm chắc 

lĩnh vực nghiệp vụ và khách hàng phụ trách; nhất là những khách hàng đang có dấu 

hiệu khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

– Tổ chức kênh thông tin thông suốt từ ban giám đốc đến từng CBTD, đảm 

bảo mọi phản ánh của ban giám đốc đều được truyền đạt đúng, đầy đủ đến mọi 

CBTD và mọi phản ánh của doanh nghiệp đều được trình báo với ban giám đốc kịp 

thời. 
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3.2.2.6. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn : 

3.2.2.6.1. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề: 

– Khi khách hàng có dấu hiệu phát sinh nợ xấu, phải tìm hiểu nguyên nhân 

để có giải pháp thích hợp. Có biện pháp xử lý ngay từ đầu như quản lý kho hàng, 

kho nguyên vật liệu, phong toả tài sản, tiến hành khởi kiện sớm nên khả năng thu 

hồi nợ rất cao do máy móc thiết bị lúc này còn đang hoạt động có giá hơn lúc đã bị 

bỏ hoang. 

– Cần phải xây dựng hệ thống thẩm định nợ có vấn đề để thúc đẩy nhanh 

việc xử lý nợ tồn đọng tại ngân hàng. 

– Giúp đỡ thu hồi các khoản nợ bị chiếm dụng của khách hàng. 

– Tư vấn thêm cho khách hàng. 

– Nhận thêm tài sản thế chấp hoặc sự bảo lãnh. 

3.2.2.6.2. Biện pháp giải quyết nợ quá hạn: 

Biện pháp khai thác: áp dụng để xử lý những khoản nợ quá hạn thuộc loại 

khó đòi giống như một chương trình phục hồi. 

–  Ngân hàng hướng dẫn, tư vấn khách hàng những vấn đề: khả năng tạo ra 

sản phẩm và lợi nhuận. 

– Gia hạn điều chỉnh lại kỳ hạn để giảm được quy mô hoàn trả trước mắt, 

cho vay tiếp để tăng sức mạnh tài chính cho người vay, khôi phục lại cho sản xuất 

kinh doanh và tổ chức giám sát. 

– Quản lý chặt chẽ ngân quỹ chi tiêu, khuyên bán bớt tài sản có giá trị, giảm 

lượng hàng tồn kho. 

– Đề nghị khách hàng nên cải tạo hệ thống sản xuất kinh doanh, tổ chức lại 

sản xuất, thay đổi thiết bị, máy móc và công nghệ. Khuyến khích khách hàng thu 

hồi những khoản nợ trả chậm bằng cách đẩy mạnh tiến trình thu hồi khoản phải đòi, 

giảm tối đa lượng vốn bị chiếm dụng. 

– Trực tiếp giúp đỡ khách hàng khi gặp khó khăn tài chính như cấp thêm tín 

dụng để phục hồi sản xuất kinh doanh. 
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Cuối cùng nếu tình thế không thể giải quyết được thì tiến hành thanh lý tài 

sản. 

3.2.2.7. Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng: 

CBTD tiến hành đối chiếu phân tích tình hình sử dụng vốn vay, tính toán xác 

định nguồn thu, đánh giá khả năng trả nợ trên cơ sở đó làm cam kết và tiến độ trả nợ 

cụ thể với khách hàng, thông qua thứ tự ưu tiên: thu từ phương án, dự án kinh 

doanh (nguồn thu thứ nhất) tiếp đến thu từ phát mại TSĐB (nguồn thu thứ hai hay 

còn gọi là nguồn dự phòng) và cuối cùng là thu từ nguồn thu khác như: từ sản xuất 

kinh doanh, từ nguồn tài trợ, vốn khác 

 

Nguồn thu thứ nhất: 

Khi thẩm định, CBTD đã cùng khách hàng tính toán xác định chu kỳ kinh 

doanh, dòng tiền của phương án, dự án, hoặc nguồn trả nợ khác để thống nhất thời 

hạn cho vay, kỳ hạn nợ. CBTD phải phối hợp với khách hàng để làm rõ nguyên 

nhân. Nếu do năng lực thẩm định của CBTD yếu kém dẫn đến xác định thời hạn 

cho vay sai hoặc do nguyên nhân khách quan thì ngân hàng cùng doanh nghiệp bàn 

bạc điều chỉnh hoặc gia hạn nợ cho phù hợp. Nếu không vì lý do trên, CBTD phải 

cùng đơn vị đối chiếu dòng tiền giải ngân để xác định cụ thể hình thái biểu hiện của 

tiền vay. Trong qua trình đối chiếu nếu: 

– Vốn nằm ở khâu nguyên vật liệu: phải yếu cầu khách hàng hạch toán, xác 

định lại nếu thấy không cần thiết sử dụng hoặc không thể sử dụng được phải bán để 

trả nợ ngân hàng. 

– Vốn vay đang nằm trên dây chuyền sản xuất: phải xem xét từng trường 

hợp cụ thể để có biện pháp quản lý và kế hoạch đầu tư thích hợp. 

– Vốn vay ở khâu thành phẩm, hàng hoá: phải xem xét lại khâu tiêu thụ. 

– Vốn đang nằm ở khâu hàng gửi bán: đề nghị khách hàng kiểm tra, đối 

chiếu lại. 
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– Vốn vay đang ở công nợ phải thu: yêu cầu khách hàng rà soát, đối chiếu 

với hợp đồng mua bán để biết được khoản nợ đã quá hạn hay chưa? Có khả năng 

thu hồi hay không? 

Trong qua trình xác định nguồn thu, đánh giá khả năng thu, làm cam kết với 

khách hàng về tiến độ trả nợ, CBTD cần kết hợp đánh giá, kiểm tra tính chính xác 

của các số liệu, xu hướng phát triển để có kế hoạch đầu tư đúng đắn, đảm bảo an 

toàn, hiệu quả. 

Thu từ tài sản đảm bảo: 

Để đánh giá nguồn thu này, CBTD cùng khách hàng phải rà soát lại tính 

pháp lý của tài sản, thực trạng tài sản, thủ tục và khả năng bán, chuyển nhượng và 

tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng xử lý thu hồi nợ vì càng để lâu càng 

khó xử lý, tài sản càng xuống cấp, mất giá trị. 

 

Thu từ nguồn khác: 

Thu từ sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp chỉ có thể lấy một phần lợi nhuận 

trả nợ còn vốn quay vòng tái sản xuất bảo đảm hoạt động bình thường. 

Thu từ nguồn khác: như các nguồn kinh phí hỗ trợ từ đơn vị chủ quản, các 

khoản đầu tư đến hạn, bán các tài sản khác, phát hành cổ phiếu…cần phải được 

thẩm định, đánh giá cụ thể cho từng trường hợp. 

3.2.3. Các giải pháp hạn chế tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng: 

3.2.3.1. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cảnh báo sớm về rủi ro tín dụng: 

Hệ thống các dấu hiệu cảnh báo rủi ro phản ánh quan điểm và đánh giá của 

ngân hàng về những dấu hiệu phản ánh khả năng hoạt động giảm sút và mức độ rủi 

ro tăng lên của khách hàng. Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở các lý thuyết về 

quản trị rủi ro ngân hàng và cơ sở khách hàng có tính đặc thù của mỗi ngân hàng. 

3.2.3.2. Tổ chức giám sát và thu hồi những khoản nợ xấu: 

– Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ khách hàng. Tiến hành phân tích tổng thể xác 

định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro. 
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– Tổ chức điều tra phân tích chuyên sâu, xác định chính xác mức độ rủi ro. 

– Trong trường hợp đáng giá khách hàng còn khả năng phục hồi kinh doanh 

và trả nợ ngân hàng, đề xuất cụ thể các giải pháp phục hồi như: tái cơ cấu lại hoạt 

động kinh doanh, thay đổi các bộ quản lý, chuyển hướng sản xuất, cắt giảm chi phí, 

thanh lý các tài sản không cần thiết. Đồng thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ. 

– Trường hợp đánh giá khách hàng không còn khả năng phục hồi sản xuất 

kinh doanh, lựa chọn một giải pháp xử lý hữu hiệu: Bổ sung cầm cố và giám sát tồn 

kho; yêu cầu chuyển giao cho NH các quyền đòi nợ; bán tài sản thế chấp, cầm cố; 

tiến hành các thủ tục pháp lý về phá sản doanh nghiệp. 

3.3. KIẾN NGHỊ: 

3.3.1. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam:  

3.3.1.1. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: 

Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành vĩ mô của nhà nước, cần phải có kế 

hoạch chi tiết phù hợp thực tiễn trước khi ban hành các văn bản pháp luật, hạn chế 

tình trạng sai tới đâu sửa tới đó. NHNN cần rà soát lại các văn bản liên quan tới lĩnh 

vực ngân hàng, đặc biệt là tín dụng ngân hàng, nhanh chóng hoàn thiện thống nhất 

đồng bộ 

Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, bảo đảm tiền vay trên cơ sở bảo đảm an 

toàn cho hoạt động tín dụng. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng, phân loại nợ, trích 

lập dự phòng và sử dụng dự phòng rủi ro. Có cơ chế chính sách hướng dẫn cụ thể để 

các TCTD có thể chủ động trong việc xử lý và khai thác tài sản của khách hàng 

(phát mại tài sản và tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình) 

NHNN cần phải có quy định kiểm toán BCTC bắt buộc đối với Doanh 

nghiệp. Hiện nay, do không có yêu cầu bắt buộc phải kiểm toán BCTC của các 

doanh nghiệp nên ngân hàng khó xác định tính chính xác, trung thực và hơp lý của 

các số liệu trên BCTC mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng.  

Ban hành quy định về tiêu chuẩn, các yêu cầu đối với hệ thống quản trị rủi ro 

hữu hiệu. Quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát trong ngân hàng, hệ thống quản 

lý tài sản nợ/ tài sản có và hệ thống quản lý rủi ro tín dụng.  
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3.3.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 

(CIC):  

Cần tạo lập hệ thống thông tin tín dụng có tính hữu ích cao hơn theo hướng: 

– Dựa trên cơ sở hợp tác, NHNN thực hiện kết nối kho thông tin dữ liệu 

giữa các ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ và sự chính xác của kho dữ liệu, 

không chỉ là các dữ liệu về khách hàng mà còn các đánh giá và dự báo về ngành, 

làm nền tảng trong phân tích và thẩm định tín dụng. 

– Dựa trên thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín 

dụng, Trung tâm thông tin tín dụng cần tổng hợp và đưa ra các đánh giá, phân tích 

và cung cấp các thông tin hữu ích cho toàn bộ hệ thống để sử dụng trong thẩm định 

tín dụng. Kho dữ liệu này cần có tính mở để có khả năng tích hợp với kho dữ liệu 

của các ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác trong cạnh tranh được đặt ra 

trong môi trường hội nhập.  

– Cần thiết lập các mối liên hệ với các tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin 

trên thế giới để có thể khai thác, mua tin khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin 

từ các Chi nhánh, đặc biệt là các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động của các 

công ty mẹ - đối tác ở nước ngoài của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

3.3.1.3. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát: 

– Nâng cao chất lượng thanh tra bằng cách nắm bắt kịp thời các nghiệp vụ 

kinh doanh, dịch vụ ngân hàng hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhằm giám sát liên 

tục các ngân hàng thương mại dưới hai hình thức thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. 

Trong đó: 

 Thanh tra tại chỗ sẽ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý các vi phạm 

không tuân thủ các quy định pháp luật do nguyên nhân khách quan để 

áp dụng các chế tài cụ thể. 

 Giám sát từ xa  giúp cảnh báo kịp thời các sai phạm đẻcácNHTM có 

biện pháp ngăn ngừa rủi ro trônghạt động kinh doanh nói chung và hoạt 

động tín dụng nói riêng. 
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– Nghiên cứu và định hướng hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng; 

tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm của các nước đang phát triển giúp các NHTM 

tăng trưởng an toàn và có khả năng cạnh tranh với các TCTD nước ngoài. 

3.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt: 

 Mặc dù thời gian thực tập tại ngân hàng Nam Việt tương đối ngắn, Nhưng 

tôi luôn nhận thấy đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình, tận tuỵ trong công việc của 

toàn thể nhân viên trong ngân hàng. Trong thời gian tới, hoạt động tín dụng vẫn là 

hoạt động chính, là nghiệp vụ chủ yếu mang lại thu nhập cho ngân hàng. Tuy nhiên, 

vấn đề rủi ro tín dụng ở NH vẫn tồn tại và còn nhiều bất cập, đòi hỏi sự quan tâm 

hơn nữa đến công tác quản trị rủi ro tín dụng. Sau đây, tôi xin đề xuất một số ý kiến: 

3.3.2.1. Tăng cường công tác quản lý hoạt động tín dụng: 

– Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thông xếp hạng tín dụng nội bộ hoá 

cao nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro. Nghiên cứu, đưa vào áp dụng các mô hình quản 

trị rủi ro phù hợp với các quy định hiện hành, đặc điểm hoạt động của NH và thông 

lệ quốc tế. 

– Cần phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các khoá đào 

tạo và bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi 

ro tín dụng cho cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng trong toàn 

hệ thống. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp 

gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp. 

3.3.2.2. Phân tán rủi ro tín dụng: 

– Mở rộng cho vay đối với mọi thành phần kinh tế, mọi đối tượng khách 

hàng, tránh việc cho vay quá mức đối với một khách hàng, hạn chế rủi ro khi khách 

hàng gặp rủi ro không trả được nợ. 

– Thực hiện bảo hiểm tín dụng dưới các loại như: bảo hiểm hoạt động cho 

vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay. Hiện nay, tại Việt Nam mới chỉ có bảo 

hiểm tài sản được thực hiện để hạn chế rủi ro đối với TSĐB ngân hàng yêu cầu đơn 

vị mua bảo hiểm toàn bộ giá tài sản đã làm đảm bảo cho ngân hàng và người thụ 

hưởng quyền bồi thường là ngân hàng. 
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– Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, nguồn tiền ngân hàng được đầu tư vào nhiều 

lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tránh sự ảnh hưởng của chu kỳ tăng trưởng và suy 

thoái của các lĩnh vực kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.  

3.3.2.3. Đầu tư hệ thống hiện đại hoá công nghệ ngân hàng: 

Chú trọng hơn nữa đến đầu tư công nghệ thông tin giúp lãnh đạo có thể quản 

lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, nhất là quản lý rủi ro tín dụng. Các NHTM Việt 

Nam đang triển khai dự án hiện đại công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán. 

Qua hệ thống trên, các NHTM, các chi nhánh trong cùng hệ thống có thể thông tin 

cho nhau về tình hình hoạt động của khách hàng có cùng quan hệ tín dụng trong hệ 

thống một cách nhanh nhất.  

3.3.2.4. Đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng: 

Trước xu thế hội nhập, các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ phải đối phó với 

sự cạnh tranh cũng như nhiều loại hình rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam, 

do xuất phát điểm của các ngân hàng khá thấp so với trung bình trong khu vực nên 

việc phải tập trung phát triển và quan tâm đến lợi nhuận được xem là ưu tiên số 

một. Chính vì thế, hệ thống quản lý rủi ro của các ngân hàng Việt Nam hầu như vẫn 

chưa được đầu tư xây dựng một cách thoả đáng và chuyên nghiệp. Đó là lí do vì 

sao, tỷ lệ nợ xấu cùng nhiều vấn đề phát sinh do mất khả năng kiểm soát đang trở 

thành bài toán chưa có lời giải tại một số ngân hàng Việt Nam hiện nay. Đây cũng 

là vấn đề đối với ngân hàng TMCP Nam Việt, bởi vì Navibank chưa xây dựng cho 

mình một quy trình quản trị rủi ro tín dụng hoàn chỉnh. Từ thực trạng đó có thể đề 

xuất một quy trình như sau: 

Thứ nhất, nhận diện và phân loại rủi ro tín dụng: hiệu quả của việc quản trị 

rủi ro tín dụng phụ thuộc rất nhiều vào việc phân loại rủi ro tín dụng. Phân loại rủi 

ro được hiểu là việc phân rủi ro thành từng nhóm riêng biệt theo dấu hiệu của 

chúng. 

Việc phân loại rủi ro là nhằm làm rõ các chỉ số cơ bản để đánh giá tính hiệu 

quả của hoạt động tín dụng ngân hàng, xác định những yếu tố bên trong và bên 

ngoài ảnh hưởng đến kết quả tiềm năng mà ngân hàng có thể đạt được. Bởi vì có 
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nhiều loại rủi ro tín dụng khác nhau không có cùng mức độ ảnh hưởng đến sự vững 

chắc của hoạt động tín dụng ngân hàng và hình thành từ nhiều yếu tố khác nhau, có 

mức độ khác nhau nên không thể cùng áp dụng một loại phương pháp đánh giá và 

quản trị chung. 

Thứ hai, Phân tích rủi ro tín dụng: phân tích rủi ro được bắt đầu từ việc làm 

sáng tỏ nguồn gốc và nguyên nhân cảu chúng. Quan trọng nhất trong công việc này 

là xác định chính xác nguồn gốc của rủi ro, khả năng thiệt hại cũng như lợi nhuận từ 

những nghiệp vụ ngân hàng có tiềm ẩn rủi ro. Việc phân tích sẽ giúp ngân hàng lựa 

chọn kịp thời giải pháp tối ưu trong nhiều giải pháp khác nhau. 

Thứ ba, đánh giá rủi ro, tính toán và cân nhắc các mức độ rủi ro và mức độ 

chịu đựng tổn thất khi rủi ro xảy ra, tạo điều kiện cho các nhà quản trị ngân hàng 

xác định đại lượng của rủi ro ngân hàng, để quyết định rủi ro nào NH có thể kiểm 

soát được và những rủi ro nào không thể kiểm soát. Đối với những rủi ro có thể 

kiểm soát, NH phải đánh giá liệu có chấp nhận rủi ro này hay không, mức độ giảm 

thiểu rủi ro mà NH muốn đạt được thông qua quá trình kiểm soát. Đối với rủi ro 

không kiểm soát được, NH phải chấp nhận. 

– Đối với tổn thất không thể dự đoán được: để đối phó với loại rủi ro này, 

ngân hàng phải có tiềm lực mạnh về vốn chủ sở hữu. Do đó, tỷ lệ bảo đảm về vốn 

luôn là mói quan tâm hàng đầu khi đánh giá tính ổn định và xếp loại đối với ngân 

hàng. 

– Đối với tổn thất có thể dự đoán được: NH phải tìm cách lượng hoá những 

tổn thất dự kiến và tiến hành trích lập quỹ dự phòng rủi ro. 

Mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng làm cơ sở cho việc trích lập dự phòng rủi 

ro: trên cơ sở mô hình tính toán dựa vào hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ. 

 

Tổn thất dự đoán 

 

 

= 

Xác suất 

khách hàng 

không trả 

được nợ 

 

x 

Dư nợ tại 

thời điểm 

không trả 

được nợ 

 

x 

Tỷ lệ tổn thất 

dự tính trên 

tổng khoản 

nợ vay 
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Cơ sở để tính xác suất khách hàng không trả được nợ là dữ liệu về nợ và tình 

trạng nợ của khách hàng trong quá khứ 

 

Dư nợ tại 

thời điểm 

không trả 

 

 

 

= 

 

Mức dư 

nợ bình 

quân 

 

 

x 

 

Hạn mức 

tín dụng 

chưa sử 

dụng bình 

quân 

 

 

x 

 

Tỷ trọng phần hạn mức 

tín dụng có nhiều khả 

năng khách hàng rút 

thêm tại thời điểm 

không trả được nợ 

 

 

Tỷ lệ 

tổn thất 

dự tính 

 

 

= 

Dư nợ tại thời điểm 

không trả được nợ 

_ Số tiền có thể thu 

hồi 

 

Dư nợ tại thời điểm không trả được nợ 

Nhìn chung mô hình này khó áp dụng trên thực tế vì tính toán phức tạp 

nhưng nó có ưu điểm là dự liệu tương đối chính xác tổn thất xảy ra. 

Thứ tư, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro: Cơ chế điều tiết nội bộ rủi ro ngân 

hàng là một hệ thống giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro do bản 

thân ngân hàng xây dựng, lựa chọn và thực hiện. Hệ thống này hình thành trên 

phương pháp sau: 

– Xây dựng những phương pháp phòng chống rủi ro từ xa đối với từng loại 

nghiệp vụ cụ thể. 

– Xây dựng cơ chế giới hạn rủi ro thông qua các quy định giới hạn mức độ 

rủi ro cho phép cũng như đối với các nghiệp vụ ngân hàng. 

– Đa dạng hoá các hình thức kinh doanh 

– Phân bố rủi ro cho các đối tác thông qua nghiệp vụ ngân hàng. 

– Tự bảo hiểm bằng việc trích lập dự phòng rủi ro. 
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Thứ năm, giám sát và kiểm tra: để phối hợp giữa việc thực hiện mục tiêu của 

ngân hàng và việc kiểm tra mức độ rủi ro tín dụng cần phải xây dựng một hội đồng 

kiểm tra và quy chế về chính sách kiểm tra rủi ro. Việc thực hiện giám sát các 

chương trình kiểm tra rủi ro cho thấy: để nâng cao tính hiệu quả của các chương 

trình kiểm tra rủi ro đòi hỏi việc xây dựng những tiêu chuẩn đối với các chương 

trình này, trong đó bao gồm việc lựa chọn và phân tích thông tin. 

Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm phê duyệt và định kỳ xem xét lại chiến 

lược rủi ro tín dụng và những chính sách rủi ro tín dụng quan trọng cuẩ ngân hàng. 

Ban giám đốc có trách nhiệm thực hiện chiến lược rủi ro tín dụng và xây dựng các 

chính sách, quy chế để xác định, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng. 

Ngân hàng phải xác định và quản trị rủi ro tín dụng đối với toàn bộ sản phẩm và 

hoạt động của ngân hàng. 

Trong quản trị rủi ro tín dụng, NH cần thực hiện quản trị rủi ro đối với từng 

khoản tín dụng và đối với toàn bộ danh mục tín dụng. Quản trị rủi ro tín dụng đối 

với từng khoản tín dụng đòi hỏi kiến thức cụ thể về hoạt động kinh doanh và điều 

kiện tài chính của đối tác trong khi quản trị rủi ro danh mục tín dụng yêu cầu kiến 

thức bao quát toàn diện để giám sát toàn bộ thành phần và chất lượng danh mục tín 

dụng. NH cần phải có hệ thống giám sát chất lượng của toàn bộ danh mục tín dụng 

phù hợp với tính chất, quy mô và tính phức tạp của danh mục tín dụng. 

NH cần có hệ thống thông tin và kỹ thuật phân tích có khả năng đo lường 

được rủi ro trong tất cả các hoạt động nội và ngoại bảng cân đối tài sản. Hiệu quả 

của quy trình đo lường rủi ro tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng cuả hệ thống 

thông tin quản lý. Việc đo lường RRTD cần xét tới các yếu tố như: tính chất của 

khoản tín dụng, các điều kiện tài chính và hợp đồng như thời hạn, lãi suất tham 

chiếu, rủi ro thất thoát có thể xảy ra cho đến khi đến hạn khoản vay do những biến 

động của thị trường, tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh, xếp hạng tín dụng nội bộ… Để 

bù đắp RRTD, ngân hàng thu lãi tiền vay theo lãi suất đủ để trang trải các chi phí 

đầu vào và công thêm phần lãi của ngân hàng. Mức lãi suất các ngân hàng áp dụng 

cho thấy mức độ rủi ro mà ngân hàng phải chịu. Trong điều kiện cạnh tranh hiện 
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nay thì mức lãi giảm xuống, vì vạy, các ngân hàng cần phải đảm bảo rằng đầu tư 

của họ có chất lượng cao. 

Trong công tác QTRRTD, ngoài việc xếp hạng tín dụng, xác định giới hạn 

tín dụng đối với khách hàng, NH còn cần phải thường xuyên xem xét khoản vay, 

đánh giá những thay đổi hạn mức tín dụng của khách hàng. Bên cạnh đó, NH cũng 

cần xác định hạn mức cho từng ngành nghề hoặc khu vực kinh tế cụ thể, cho từng 

vùng miền và sản phẩm cụ thể nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng.  

Như vậy, QTRRTD được xem như một hệ thống tổ chức độc lập và phức tạp 

với cơ cấu kiến trúc đa tầng. Một trong những vấn đề cơ bản đặt ra trong lĩnh vực 

quản trị rủi ro là hình thành tối ưu phương pháp phân loại RRTD và bản chất quản 

trị chúng sẽ cho phép chi tiết hoá trong việc phân loại rủi ro. 
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Kết luận chương 3 

 

Từ thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Nam Việt trong thời 

gian vừa qua, các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử 

lý những tồn tại ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng và nâng cao khả năng 

phòng ngừa rủi ro tín dụng của Navibank; đề xuất sửa đổi về cơ cấu tổ chức, quy 

định tín dụng, hỗ trợ thông tin… góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín 

dụng trong toàn hệ thống. Đồng thời cũng kiến nghị NHNN một số vấn đề để tạo 

lập một môi trường kinh doanh và quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển một hệ 

thống tài chính ổn định và bền vững. Sự nỗ lực của ngân hàng TMCP Nam Việt 

cùng với sự hỗ trợ có hiệu quả của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công tác 

quản trị rủi ro tín dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu về tăng trưởng tín dụng an toàn và 

hiệu quả góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam 

trong quá trình hội nhập. 
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KẾT LUẬN 

   

Rủi ro luôn tiềm ẩn trong mọi hoạt động của cuộc sống con người, là những 

tình huống xảy ra mà con người không thể lường hết được dẫn đến tổn thất. Và 

trong hoạt động tín dụng, nguy cơ không thu hồi được nợ, xác suất khách hàng 

không trả nợ gốc và lãi vay khi đến hạn là tất yếu khách quan. Cùng với những khó 

khăn của nền kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu, chất 

lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Nam Việt cũng chịu tác dộng không nhỏ.  Do 

đó nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín 

dụng là nhiệm vụ hàng đầu của Navibank trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ yêu 

cầu đó, tôi đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về bản chất, đặc trưng, các loại hình 

biểu hiện và mối tương quan của rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ 

của Navibank. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cũng được phân tích 

nhằm làm nổi bật nguyên nhân rủi ro trong mối quan hệ với các chủ thể liên quan 

trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Đối với Navibank, để nâng cao hiệu quả 

quản trị rủi ro tín dụng khi cho vay, các đề xuất được đưa ra trong đề tài là: 

– Hoạt động tín dụng phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an 

toàn tín dụng. 

– Có những biện pháp quản lý tốt rủi ro tín dụng khi cho vay như chính sách 

cho vay cụ thể theo từng loại khách hàng, tăng cường chất lượng và hiệu quả nguồn 

thông tin, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín 

dụng và nâng cao chất lượng tài sản đảm bảo.Tham khảo kinh nghiệm quản lý rủi ro 

tín dụng của các nước trên thế giới. 

Rủi ro tín dụng cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan 

thì cũng không thể nào loại bỏ hoàn toàn được. Ngân hàng chỉ có thể áp dụng các 

biện pháp nâng cao khả năng phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng để kiểm soát tốt 

hơn rủi ro tín dụng, tránh những tổn thất to lớn khi có phát sinh. 
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