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M  Đ U 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đối với các ngân hàng, để có thể đánh giá chính xác và đúng đắn về chất lượng 

tín dụng (CLTD) thì cần phải có những công cụ đánh giá phù hợp. Một trong những 

công cụ quan trọng mà các nhà quản trị sử dụng để đánh giá CLTD chính là phân 

tích. Phân tích CLTD là khâu quan trọng nhất trong quản trị tín dụng ngân hàng. Nó 

không những giúp cho ngân hàng có những định hướng đúng đắn mà còn sử dụng các 

kết quả phân tích này để có những điều chỉnh kịp thời, khắc phục những mặt yếu 

kém, phát huy những mặt mạnh nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng, nâng cao CLTD, cải 

thiện tình hình tài chính của ngân hàng.  

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 31/12/2016, 

toàn tỉnh Bình Định hiện có 24 tổ chức tín dụng là các NHTM. Các ngân hàng 

thương mại (NHTM) này đều là chi nhánh của các ngân hàng mà Hội sở chính đặt tại 

Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Mặc dù cơ chế hoạt động của các chi nhánh 

đều phải tuân thủ theo Hội sở chính, tuy vậy, các chi nhánh này đều hạch toán độc 

lập, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về hiệu quả kinh doanh trong đơn vị 

mình. Thế nhưng hiện nay công tác phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh 

vẫn chưa được các nhà quản lý chú trọng và quan tâm đúng mức. Hơn thế nữa, trước 

tình hình tăng trưởng tín dụng nóng, tình trạng nợ xấu tăng cao của các NHTM đã 

buộc NHNN phải kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo 

CLTD trong NHTM.  

Xuất phát từ vai trò quan trọng của thông tin CLTD đối với NHNN, Hội sở 

chính, nhà quản lý của các NHTM, các cá nhân, tổ chức kinh tế cũng như thực trạng 

phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian qua, tác 

giả đã quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định” để nghiên cứu trong luận án 

tiến sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm: 

- Làm rõ nội dung phân tích CLTD trong NHTM, bao gồm: tổ chức phân tích; 

công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng về công tác phân tích CLTD tại các NHTM 

trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm khẳng định những thành công và hạn chế về công 

tác phân tích CLTD tại các đơn vị được khảo sát. 

- Đề xuất các giải pháp cơ bản để hoàn thiện phân tích CLTD tại các NHTM 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu của luận án là công tác phân tích CLTD trong các NHTM. 

Với đối tượng này, đề tài đi sâu nghiên cứu tổ chức phân tích; công cụ và kỹ thuật 

phân tích; nội dung phân tích CLTD nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý 

của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, Hội sở chính, NHNN tỉnh Bình Định và 
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các đối tượng khác có quan tâm.  

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về mặt nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu lý luận và đánh giá thực 

trạng phân tích CLTD dưới góc độ của nhà quản lý NHTM đối với hoạt động cho vay 

tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện công 

tác phân tích CLTD.  

+ Về mặt không gian: Giới hạn tại các NHTM - chi nhánh tỉnh Bình Định.  

+ Về mặt thời gian: Nghiên cứu từ năm 2011 đến 2015. 

4. Câu hỏi nghiên cứu của  luận án 

Luận án phải giải đáp được các câu hỏi cụ thể sau:  

- Phân tích CLTD trong NHTM bao gồm những vấn đề gì? 

- Phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay được 

diễn ra như thế nào? 

 - Những giải pháp và đề xuất nào thích hợp để hoàn thiện phân tích CLTD tại 

các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định? 

5. Những đóng góp mới của luận án 

- Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về CLTD, phân tích 

CLTD trong NHTM. 

 - Phân tích và đánh giá một cách khách quan những tồn tại trong công tác 

phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 - Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến tổ 

chức; công cụ và kỹ thuật; nội dung phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

 - Đề xuất các giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích 

CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng, hình, phụ lục và danh 

mục tài liệu tham khảo, luận án với đề tài “Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng 

tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định” được kết cấu thành 5 

chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về phân tích chất lượng tín dụng trong ngân 

hàng thương mại.  

Chương 2: Cơ sở lý luận về phân tích chất lượng tín dụng trong ngân hàng 

thương mại.  

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu về phân tích chất lượng tín dụng tại các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Chương 4: Thực trạng phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Chương 5: Giải pháp hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân 

hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
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Chương 1 
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH  

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
Vấn đề phân tích, đánh giá CLTD đã được khá nhiều các nhà nghiên cứu, các 

nhà kinh tế, nhà quản lý trong và ngoài nước quan tâm dưới nhiều góc độ chuyên sâu 

nhất định trong các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Để thuận tiện cho việc 

trình bày, tác giả đã tổng hợp các công trình nghiên cứu theo 2 nhóm chính sau đây: 

- Nhóm nghiên cứu về CLTD trong NHTM. 

- Nhóm nghiên cứu về phân tích CLTD trong NHTM. 

1.1. Các nghiên cứu về chất lượng tín dụng trong ngân hàng thương mại 

Các tác giả Nguyễn Văn Tiến (2015), Nguyễn Đăng Dờn (2010), Nguyễn 

Minh Kiều (2012) đã đưa ra các quan điểm về CLTD trong NHTM và hệ thống chỉ 

tiêu phân tích CLTD, bao gồm các chỉ tiêu định tính và định lượng. Trong đó nhóm 

chỉ tiêu định tính phản ánh các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của khách 

hàng, các biểu hiện trong quản lý tín dụng của ngân hàng. Nhóm chỉ tiêu định lượng 

bao gồm các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn, nợ xấu, khả năng sinh lợi từ hoạt động tín 

dụng, hiệu suất sử dụng vốn, trích lập dự phòng và bù đắp RRTD, phân tán rủi ro.  

Các nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Thị Thu Đông (2012), Lê Đặng Hoàn 

(2012), Hà Thị Mai Anh (2015) đã đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá CLTD của 

NHTM trong quá trình hội nhập, bao gồm các chỉ tiêu định lượng thể hiện năng lực 

tài chính của NHTM; mức độ an toàn hoạt động tín dụng của NHTM và các chỉ tiêu 

định tính thể hiện năng lực quản lý hoạt động tín dụng, sự thỏa mãn của khách hàng 

về sản phẩm tín dụng mà NHTM mang đến.  

Các tác giả Nghiêm Thị Thà (2014), Nguyễn Thị Như Thủy (2015), Nguyễn 

Đức Tú (2012), Lê Thị Huyền Diệu (2007)... thì vấn đề CLTD chỉ được thể hiện một 

phần thông qua các nội dung như quản lý RRTD, quản lý nợ xấu, hiệu quả tín dụng, 

nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh...  

1.2. Các nghiên cứu về phân tích chất lượng tín dụng trong ngân hàng thương 

mại 

Qua tham khảo các công trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy rằng hướng nghiên 

cứu chuyên về phân tích CLTD trong NHTM hầu như rất ít so với các nghiên cứu 

chuyên về nâng cao CLTD. Phần lớn, các nghiên cứu về phân tích trong NHTM đa 

phần xoay quanh các đối tượng phân tích như phân tích tài chính, phân tích hiệu quả 

kinh doanh... Tuy vậy, các nghiên cứu này đã phần nào giúp tác giả hình dung được 

công tác phân tích trong NHTM hiện nay được thực hiện như thế nào. Thuộc các 

nghiên cứu này có thể kể đến như: Tác giả Lê Thị Xuân (2002) đã cho rằng đánh giá 

hoạt động tín dụng là một trong những nội dung được quan tâm nhất trong công tác 

phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của các NHTM. Tác giả Nguyễn Mạnh 

Cường (2013) đã nêu rõ quy trình phân tích tài chính trong NHTM bao gồm 3 bước: 

lập kế hoạch phân tích, thực hiện phân tích, kết thúc phân tích. Tác giả Hồ Thị Thu 

Hương (2012) đã cho rằng khi đánh giá CLTD, cần tiến hành đánh giá theo các nội 

dung sau: (1) xem xét cơ cấu các nhóm nợ (cách phân loại nhóm nợ giống với 
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NHTM), (2) tỷ lệ nợ quá hạn, (3) tỷ lệ nợ xấu, (4) cơ cấu nợ theo thời gian, theo 

khách hàng. 

Ngoài ra, trên thế giới có khá nhiều công trình nghiên cứu có đề cập đến chỉ 

tiêu phân tích CLTD trong ngân hàng, tiêu biểu như: Mô hình phân tích CAMELS, 

Standard & Poor’s (S&P), Moody’s và Fitch, tác giả Judijanto và Khmaladze (2003) 

trong nghiên cứu phá sản của 213 ngân hàng tại thị trường Indonesia trong giai đoạn 

1994-1996.  

Thông qua các công trình nghiên cứu kể trên, tác giả luận án nhận thấy rằng để 

phản ánh đầy đủ các khía cạnh của CLTD trong NHTM thì cần phải có các nhóm chỉ 

tiêu phân tích về tăng trưởng tín dụng, hiệu quả tín dụng, mức độ đảm bảo an toàn tín 

dụng, năng lực quản lý tín dụng và sự hài lòng của khách hàng vay. 

1.3. Kết luận về các công trình liên quan đến phân tích chất lượng tín dụng 

trong ngân hàng thương mại 

Qua tiếp cận và kế thừa các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước trước đây, tác giả luận án nhận thấy các đề tài có liên quan đến phân tích 

CLTD trong NHTM chủ yếu tập trung nghiên cứu trên các khía cạnh sau: 

- Thứ nhất, các nghiên cứu về CLTD trong phạm vi NHTM được thể hiện qua 

các nội dung như tăng trưởng tín dụng, hiệu quả tín dụng, RRTD, quản lý nợ xấu ở 

các lĩnh vực tài trợ cụ thể của ngân hàng như: hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán 

quốc tế, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ... Các vấn đề trên đã được các tác giả 

nghiên cứu gắn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn hoạt động của 

ngân hàng hoặc yêu cầu đòi hỏi phát triển của ngân hàng trong từng giai đoạn lịch sử 

nhất định.  

- Thứ hai, hầu như các công trình nghiên cứu chuyên sâu về CLTD chủ yếu 

xoay quanh việc vận dụng các chỉ tiêu phân tích để đánh giá CLTD của một hoặc các 

ngân hàng, với mục đích đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao CLTD chứ không quan 

tâm đến việc tìm ra quy trình, chỉ tiêu cũng như công cụ phân tích phù hợp.  

- Thứ ba, các công trình nghiên cứu có liên quan đến các nội dung phân tích 

trong NHTM thì hầu như chỉ đề cập chung cho tất cả các hoạt động như tình hình tài 

chính, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh doanh… trong ngân hàng, chứ không đề cập 

cụ thể đến CLTD. Mặt khác, các nghiên cứu thuộc nhóm này đều có điểm chung đó 

là sau khi khảo sát thực trạng sử dụng chỉ tiêu phân tích tại một hoặc các NHTM, thì 

đều đưa ra nhận xét điểm mạnh, điểm yếu, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải 

pháp để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích, chứ chưa quan tâm đến việc hoàn 

thiện tổ chức phân tích cũng như công cụ phân tích. Thêm vào đó, hầu như trong các 

nghiên cứu này, các tác giả chỉ thực hiện trên cơ sở nghiên cứu định tính hơn là mặt 

định lượng và mặt định lượng có chăng chỉ được đề cập nhằm minh họa cho mặt định 

tính của vấn đề phân tích mà thôi. 

Trên cơ sở tiếp cận và kế thừa các công trình nghiên cứu của các tác giả trước 

đây, tác giả luận án nhận thấy ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập 

một cách đầy đủ về quy trình phân tích, công cụ và kỹ thuật phân tích, nội dung phân 

tích CLTD trong NHTM và đồng thời ứng dụng phân tích CLTD tại các NHTM trên 
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địa bàn tỉnh Bình Định. Vì vậy, đề tài “Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại 

các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định” được phát hiện nhằm bổ sung phần nghiên 

cứu còn thiếu theo tác giả là rất cần thiết. Để có cái nhìn toàn diện về CLTD trong 

NHTM, tác giả luận án đã kế thừa và nghiên cứu, phát triển ở các khía cạnh sau:  

- Làm rõ hơn quan niệm về CLTD trong NHTM 

- Làm rõ các nội dung về công tác phân tích CLTD trong NHTM bao gồm: Tổ 

chức phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD. Trong đó, 

nội dung phân tích CLTD được tác giả thể hiện qua các khía cạnh: phân tích tăng 

trưởng tín dụng, hiệu quả tín dụng, mức độ đảm bảo an toàn tín dụng, năng lực quản 

lý tín dụng và sự hài lòng của khách hàng vay. 

- Khảo sát thực trạng công tác phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 

thiện tổ chức phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD tại 

các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Qua nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về 

phân tích CLTD trong NHTM, tác giả luận án nhận thấy nghiên cứu phân tích CLTD 

nhằm phục vụ cho các nhà quản lý trong việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao CLTD 

là việc làm tất yếu và phù hợp. Mặc dù có khá nhiều các công trình nghiên cứu 

chuyên về nâng cao CLTD, hoàn thiện phân tích... nhưng nghiên cứu đầy đủ về tổ 

chức phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD trong 

NHTM nói chung và đặc biệt là các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng vẫn 

chưa được nghiên cứu đến. Đây chính là khoảng trống mà tác giả sẽ tiếp tục nghiên 

cứu trong luận án của mình ở các chương tiếp theo. 
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Chương 2 
CƠ S  LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG  
TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

2.1. Tín dụng và chất lượng tín dụng trong ngân hàng thương mại 

2.1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại 

2.1.1.1. Bản chất của tín dụng ngân hàng thương mại 

Bản chất của hoạt động tín dụng NHTM đó là: hoạt động chuyển nhượng 

quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng với thời hạn nhất định và 

có kèm theo chi phí. 

2.1.1.2. Phân loại tín dụng trong ngân hàng thương mại 

- Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn: Tín dụng trong NHTM được chia thành 

tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và tín dụng tiêu dùng. 

- Căn cứ vào thời hạn cho vay: Tín dụng trong NHTM được chia thành tín 

dụng ngắn hạn và tín dụng trung, dài hạn. 

- Căn cứ vào hình thức bảo đảm: Tín dụng trong NHTM được chia thành tín 

dụng bảo đảm không bằng tài sản và tín dụng bảo đảm bằng tài sản. 

- Căn cứ vào hình thái giá trị: Tín dụng trong NHTM được chia thành tín dụng 

bằng tiền, tín dụng bằng tài sản và tín dụng bằng uy tín. 

- Căn cứ vào chủ thể vay vốn: Tín dụng trong NHTM được chia thành tín dụng 

doanh nghiệp, tín dụng cá nhân, tín dụng cho các tổ chức tài chính. 

- Căn cứ vào hình thức tài trợ: Tín dụng trong NHTM được chia thành cho vay, 

cho thuê tài chính, chiết khấu thương phiếu, bảo lãnh. 

2.1.1.3. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng thương mại 

Mối quan hệ tín dụng trong NHTM được xây dựng dựa trên 5 đặc trưng cơ bản 

bao gồm: Lòng tin, tính hoàn trả, tính thời hạn, sự giám sát của luật pháp, tín dụng 

tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

2.1.1.4. Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng thương mại 

Hoạt động tín dụng cần tuân theo nguyên tắc nhất định sau đây nhằm hạn chế 

rủi ro có thể xảy ra, đó là: sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi vay 

đúng thời hạn đã thoả thuận và có sự bảo đảm theo quy định.  

2.1.1.5. Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại 

- Đối với bản thân ngân hàng: Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn 

thu chủ yếu. Mặt khác, hoạt động tín dụng còn là cơ sở để các ngân hàng thu hút và 

phát triển khách hàng. Hơn thế nữa, hoạt động tín dụng còn làm cho NHTM trở thành 

một trong những trung gian tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. 

- Đối với khách hàng vay: Hoạt động tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về 

số lượng và chất lượng vốn cho khách hàng. Hoạt động tín dụng giúp nhà đầu tư nắm 

bắt được những cơ hội kinh doanh, doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất, các cá 

nhân có đủ khả năng tài chính để trang trải cho các khoản chi tiêu nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Ngoài ra, hoạt động tín dụng còn ràng buộc trách nhiệm khách hàng 

phải hoàn trả gốc và lãi trong thời hạn nhất định.  

- Đối với nền kinh tế: Tín dụng NHTM góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu 

http://luanvanaz.com/khai-niem-tin-dung.html
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thông hàng hóa phát triển, là kênh truyền tải vốn tài trợ của nhà nước đến nông 

nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội. Mặt khác, 

tín dụng NHTM còn giúp phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế, 

đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành, nghề, khu vực kinh tế trọng điểm.  

2.1.2. Chất lượng tín dụng 

Chất lượng tín dụng của NHTM là chỉ tiêu tổng hợp phản ảnh sự tăng trưởng 

về quy mô, hiệu quả, an toàn trong hoạt động tín dụng, thể hiện năng lực quản lý tín 

dụng của ngân hàng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tín 

dụng vì lợi ích của khách hàng. 

Hoạt động tín dụng chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố bao gồm nhân tố chủ 

quan từ chính ngân hàng, những nhân tố khách quan từ phía khách hàng của ngân 

hàng và các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô. 

2.2. Phân tích chất lượng tín dụng trong ngân hàng thương mại 

2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích chất lượng tín dụng  

Phân tích CLTD trong NHTM là việc sử dụng kết hợp các công cụ và kỹ thuật 

phân tích nhằm giúp cho các đối tượng quan tâm đánh giá chính xác thực trạng 

CLTD của NHTM, từ đó có cơ sở đưa ra các quyết định đúng đắn. Tùy theo đối 

tượng sử dụng mà thông tin do phân tích CLTD cung cấp cũng được quan tâm ở các 

khía cạnh khác nhau. 

Hoạt động phân tích CLTD trong NHTM sẽ chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: 

đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng, chất lượng nguồn dữ liệu để làm cơ 

sở phân tích, trình độ và kinh nghiệm của người phân tích, hệ thống công nghệ thông 

tin hỗ trợ cho phân tích và các nguồn thông tin bên ngoài. 

2.2.2. Tổ chức phân tích  

Với cách tiếp cận theo hướng xem NHTM như là một doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ đặc thù, cho nên tổ chức phân tích trong NHTM cũng tương tự như tổ chức phân 

tích trong doanh nghiệp bình thường và gắn với những đặc thù riêng của hoạt động ngân 

hàng. Chính vì vậy, tổ chức phân tích CLTD trong NHTM cũng cần được tiến hành với 

một số công đoạn theo trình tự bao gồm: chuẩn bị phân tích, tiến hành phân tích và 

kết thúc phân tích.  
2.2.3. Công cụ và kỹ thuật phân tích 

Một số công cụ và kỹ thuật phân tích mà nhà phân tích có thể lựa chọn như 

công cụ so sánh với các kỹ thuật như so sánh bằng số tuyệt đối, số tương đối, số bình 

quân; công cụ loại trừ; công cụ Dupont; công cụ SWOT... 

Việc quyết định sử dụng công cụ nào để phân tích hay kết hợp nhiều công cụ 

với nhau là tùy thuộc vào mục đích phân tích, loại hình phân tích, điều kiện về vật 

chất và trình độ của người sử dụng để có thể khai thác tối đa thông tin của những chỉ 

tiêu phân tích. 

2.2.4. Nội dung phân tích 

Để phản ánh đầy đủ các khía cạnh của CLTD trong NHTM, tác giả luận án cho 

rằng khi phân tích CLTD, cần tiến hành phân tích các nội dung sau đây:  

- Phân tích tăng trưởng tín dụng: Phân tích tăng trưởng tín dụng giúp cho nhà 
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quản lý và các đối tượng quan tâm khác thấy được tình hình tăng trưởng tín dụng của 

ngân hàng, từ đó đánh giá ngân hàng có đạt được mục tiêu đề ra hay không hay là 

tăng trưởng vượt quá mức quy định cho phép. 

- Phân tích hiệu quả tín dụng: Phân tích hiệu quả tín dụng giúp cho nhà quản lý 

thấy được khả năng cung ứng tín dụng của ngân hàng có phù hợp với nhu cầu của 

khách hàng, đảm bảo nguyên tắc hoàn trả nợ vay đúng hạn, mang lại lợi nhuận cho 

NHTM, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng. 

- Phân tích mức độ đảm bảo an toàn tín dụng: Phân tích mức độ đảm bảo an 

toàn tín dụng chính là việc các ngân hàng xem xét các khoản nợ có nằm trong khoảng 

quy định của NHNN đưa ra hay không và mức độ bù đắp các tổn thất khi ngân hàng 

gặp rủi ro. 

- Phân tích năng lực quản lý tín dụng: Theo tác giả luận án, ngoài việc phân 

tích các nội dung về tăng trưởng tín dụng, hiệu quả tín dụng, an toàn tín dụng thì các 

nhà phân tích trong NHTM cũng cần xem xét, đánh giá năng lực quản lý tín dụng. 

Bởi vì năng lực quản lý tín dụng chính là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

CLTD của NHTM. 

- Phân tích sự hài lòng của khách hàng vay: Phân tích sự hài lòng của khách 

hàng vay chính là việc các ngân hàng xem xét mức độ hài lòng của khách hàng đối 

với dịch vụ tín dụng mà ngân hàng mang lại. Bởi vì một khi khách hàng hài lòng, sẽ 

là cơ hội không những tăng trưởng hoạt động tín dụng mà còn bao gồm các hoạt động 

khác, làm tăng lợi nhuận, vị thế cho ngân hàng.  

2.3. Kinh nghiệm phân tích chất lượng tín dụng của một số ngân hàng thương 

mại – Bài học cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định 

2.3.1. Kinh nghiệm từ hoạt động phân tích của các ngân hàng trên thế giới và tại 

Việt Nam 

Với quy mô lớn, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng và có uy tín trên 

thị trường chứng khoán, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) - tổ chức tín dụng 

lớn thứ hai thế giới với tổng giá trị tài sản 2.819 tỷ USD và Ngân hàng HSBC của 

Anh - tổ chức tín dụng đứng thứ 4 trên thế giới với tổng tài sản 2.669 tỷ USD, là hai 

ngân hàng được tác giả lựa chọn để xem xét hoạt động phân tích và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. 

2.3.2. Bài học cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định  

Phân tích CLTD cũng là một trong những nội dung của phân tích tài chính 

NHTM. Do vậy, xét về mặt tổ chức, quy trình phân tích, thì phân tích CLTD hoàn 

toàn giống với phân tích tài chính trong NHTM. Với quan điểm đó, cộng với kinh 

nghiệm được rút ra từ phân tích tài chính của 2 ngân hàng CCB và HSBC, tác giả cho 

rằng, để phân tích CLTD một cách toàn diện và đảm bảo kết quả phân tích phục vụ 

hữu ích cho nhà quản lý, hoạt động phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh 

Bình Định cần được tổ chức thành một quy trình cụ thể, đào tạo đội ngũ nhân sự phân 

tích, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích phù 

hợp với đặc điểm quản lý của ngân hàng.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Có thể nói hoạt động tín dụng là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các 

NHTM. Nâng cao CLTD sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của 

NHTM. Phân tích CLTD sẽ giúp cho nhà quản lý đánh giá được thực trạng hoạt động 

tín dụng và từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao CLTD. Chương 2 của tác giả đã 

làm rõ những nội dung sau: 

- Tín dụng NHTM: Nêu lên bản chất của hoạt động tín dụng, vai trò của tín 

dụng NHTM, các nguyên tắc, đặc trưng của tín dụng NHTM.  

- Chất lượng tín dụng trong NHTM: Đưa ra quan điểm về CLTD, các nhân tố 

ảnh hưởng đến CLTD trong NHTM. 

- Phân tích CLTD trong NHTM: Trình bày các vấn đề liên quan đến tổ chức 

phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD trong NHTM và 

các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích CLTD trong NHTM 

- Kinh nghiệm phân tích CLTD của một số ngân hàng và bài học cho các 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Cơ sở lý luận về phân tích CLTD trong Chương 2 sẽ là cơ sở lý thuyết để tác 

giả nghiên cứu thực trạng phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định 

và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn 

tỉnh trong các chương tiếp theo. 
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Chương 3 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG  

TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Dựa trên mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, luận án tiến hành nghiên cứu trên 3 

khía cạnh sau: (1) Nghiên cứu lý luận về phân tích CLTD trong NHTM; (2) Nghiên 

cứu thực trạng phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định; (3) Giải 

pháp hoàn thiện phân tích CLTD.  

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1. Phương thức và quy trình tiếp cận của luận án 

Để tiếp cận đề tài nghiên cứu, giải quyết được câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu 

nghiên cứu đề ra, luận án sử dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định lượng và 

phương pháp nghiên cứu định tính.  

3.2.2. Thiết kế nghiên cứu 

3.2.2.1. Chọn mẫu nghiên cứu 

Để thu thập dữ liệu nghiên cứu mang tính đại diện, tác giả thực hiện nghiên 

cứu trên 2 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất bao gồm 22 NHTM trên địa 

bàn tỉnh Bình Định nhằm tìm hiểu thực trạng về tổ chức phân tích, công cụ và kỹ 

thuật phân tích, nội dung phân tích. Nhóm đối tượng thứ hai chính là các khách hàng 

hiện đang vay vốn tại các NHTM trên địa bàn tỉnh nhằm tìm hiểu mức độ cần thiết 

của các tiêu chí đánh giá CLTD.  

3.2.2.2. Thu thập dữ liệu 

- Nguồn dữ liệu thu thập trong luận án của tác giả bao gồm dữ liệu thứ cấp và 

dữ liệu sơ cấp. 

- Về cách thức tiến hành thu thập dữ liệu: Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu 

thông qua hai công cụ chính là: gửi trực tiếp gửi bảng câu hỏi và gửi bảng câu hỏi 

qua ứng dụng Google Docs.  

- Về phạm vi khảo sát thu thập dữ liệu: Tác giả tiến hành tập trung khảo sát các 

đối tượng nghiên cứu theo mẫu được chọn nêu trên trong khoảng thời gian từ năm 

2011 đến năm 2015. 

- Về công cụ thu thập dữ liệu: Tác giả sử dụng công cụ cho việc thu thập dữ 

liệu chính là bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn.  

3.2.2.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 

- Đối với dữ liệu sơ cấp: Để phân tích dữ liệu, luận án đã sử dụng các phương 

pháp chuyên gia, phân tích thống kê. Trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu, tác 

giả đã sử dụng một số công cụ phân tích và kiểm định trên phần mềm SPSS 22.0  

- Đối với dữ liệu thứ cấp: Bên cạnh các thông tin do các NHTM trên địa bàn 

tỉnh cung cấp, phần còn lại được tác giả luận án thu thập trực tiếp từ các thông tin 

trong báo cáo tổng kết tín dụng của NHNN tỉnh Bình Định hoặc thông qua Báo cáo 

thường niên của Hội sở ngân hàng.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Chương 3 đã trình bày chi tiết các nội dung liên quan đến phương pháp nghiên 

cứu mà luận án lựa chọn, bao gồm: phương pháp thu thập thông tin, công cụ xử lý và 

phân tích dữ liệu thu thập được. Để tiếp cận đề tài nghiên cứu, giải quyết được câu 

hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án sử dụng kết hợp cả phương 

pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Việc kết hợp sử dụng cả 2 phương pháp 

định lượng và định tính sẽ làm tăng độ tin cậy của các phân tích và đánh giá vì có 

được các minh chứng từ nhiều nguồn, tạo cách nhìn đa chiều của một vấn đề. Mặt 

khác, việc sử dụng kết hợp cả 2 phương pháp này trong nghiên cứu sẽ làm cho kết 

quả nghiên cứu đáp ứng tốt hơn mục tiêu của đề tài, giải đáp được câu hỏi nghiên cứu 

một cách đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm cho kết quả nghiên cứu vừa có tính khái quát nhờ 

phương pháp định lượng, vừa có tính cụ thể nhờ phương pháp định tính với các 

trường hợp nghiên cứu điển hình. Nhờ vậy, các kết luận mà đề tài đưa ra sẽ bảo đảm 

cơ sở khoa học và mang tính khả thi cao hơn.  
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Chương 4 
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH  

4.1. Tổng quan về các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định 

4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Theo số liệu của NHNN Việt Nam, chi nhánh Bình Định, tính đến ngày 

31/12/2016, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 Chi nhánh NHTM cấp 1, trong đó có 8 tổ 

chức tín dụng Nhà nước, 16 tổ chức tín dụng cổ phần. Trong khi đó, với quy mô dân 

số trên 1,5 triệu người, gần 4.800 doanh nghiệp trong nước và hơn 90 doanh nghiệp 

nước ngoài, 6 khu công nghiệp tập trung chính ở khu công nghiệp Phú Tài và Long 

Mỹ, sự ra đời của các ngân hàng trên đã phần nào đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài 

chính cho các cá nhân, doanh nghiệp 
4.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý  

Qua khảo sát, các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định đều là các chi nhánh cấp 

1 trực thuộc Hội sở chính, do đó mô hình tổ chức bộ máy quản lý đều tuân thủ theo 

quy định của Hội sở ngân hàng. Tuy nhiên, về cơ bản thì bộ máy quản lý của các 

ngân hàng trên địa bàn đều được tổ chức theo mô hình chung bao gồm: Ban giám 

đốc, các bộ phận theo các khối tương ứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.  

4.1.3. Đặc điểm quy trình tín dụng 

Qua khảo sát, hầu hết các NHTM đều tự thiết kế cho mình một quy trình tín 

dụng riêng, phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức và yêu cầu 

kiểm soát. Nhìn chung, quy trình tín dụng tại các NHTM trên địa bàn đều bao gồm các 

bước cơ bản: tiếp nhận khách hàng, kiểm tra hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết 

định tín dụng, giải ngân, kiểm tra sau khi cho vay, thu nợ, thanh lý hợp đồng tín dụng. 

4.1.4. Kết quả hoạt động tín dụng 

Hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian 

từ 2011 – 2016 đạt một số kết quả: Quy mô tăng trưởng dư nợ tín dụng và nguồn vốn 

huy động đều có sự tăng trưởng qua các năm. Xu hướng tăng trưởng tín dụng: So với 

năm 2010, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng huy động vốn qua 

các năm đều có xu hướng tăng. Cơ cấu tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh khá 

đa dạng, tập chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chế biến nông, hải sản. Đối 

tượng khách hàng chú trọng đến cho vay các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, tín 

dụng bán lẻ, cho vay tiêu dùng. Quy mô và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên địa bàn 

đã bắt đầu giảm.  

4.2. Thực trạng phân tích chất lượng tín dụng  

Để đánh giá thực trạng phân tích CLTD, tác giả luận án đã tiến hành khảo sát 

22 NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nội dung khảo sát được tác giả luận án tiến 

hành trên tất cả các khía cạnh cơ bản của phân tích bao gồm: tổ chức phân tích, công 

cụ và kỹ thuật phân tích, nội dung phân tích. 

4.2.1. Thực trạng tổ chức phân tích 

Kết quả khảo sát cho thấy có 100% các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định đều 

có quan tâm đến hoạt động phân tích CLTD. Tuy nhiên, hầu hết các NHTM trên địa 
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bàn tỉnh Bình Định đều là chi nhánh của các NHTM mà trụ sở chính đặt tại Thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội nên việc tổ chức phân tích chưa được thực hiện một 

cách bài bản, chưa có bộ phận phân tích riêng biệt, chưa có sự chuẩn bị trước khi tiến 

hành phân tích, tiến hành thì sơ sài, báo cáo phân tích thì không phản ánh đầy đủ 

thông tin. Chính vì vậy, hiệu quả của việc phân tích và cung cấp thông tin chưa cao, 

chưa khai thác hết tính hữu ích và tầm quan trọng của công cụ phân tích nói chung và 

phân tích CLTD nói riêng đối với nhà quản lý và các đối tượng khác.   

4.2.2. Thực trạng sử dụng công cụ và kỹ thuật phân tích 

Qua khảo sát, có 22 NHTM sử dụng công cụ so sánh, 18 NHTM có sử dụng 

thêm công cụ đồ thị để tiến hành phân tích CLTD, còn các công cụ phân tích khác 

như loại trừ, SWOT... thì hầu như không có ngân hàng nào áp dụng.  

Về kỹ thuật so sánh, có 22 NHTM vận dụng kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối 

và số tương đối giản đơn, còn các kỹ thuật so sánh khác như so sánh bằng số tương 

đối động thái, hay so sánh bằng số bình quân thì các NHTM lại không áp dụng. Các 

chỉ tiêu được tính toán và tiến hành so sánh giữa kỳ này với kỳ trước, giữa kỳ thực 

hiện với kế hoạch, hoặc so sánh với các quy định hiện hành của NHNN (chẳng hạn: 

tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu...) từ đó đưa ra kết luận CLTD tăng hay giảm. Sở 

dĩ công cụ so sánh được sử dụng phổ biến vì phù hợp với yêu cầu của đơn vị đó là dễ 

dàng với bất kỳ ai, tính toán nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, kết quả tương đối 

chính xác. 

4.2.3. Thực trạng nội dung phân tích  

Dựa vào kết quả khảo sát thực tế cho thấy các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình 

Định đều tiến hành phân tích các nội dung về tăng trưởng tín dụng, hiệu quả tín dụng, 

mức độ đảm bảo an toàn tín dụng. Còn các nội dung phân tích về năng lực quản lý tín 

dụng và sự hài lòng của khách hàng vay thì không có ngân hàng nào thực hiện. Các 

chỉ tiêu phân tích cho các nội dung được các ngân hàng sử dụng còn quá sơ sài, chưa 

đủ để cung cấp thông tin cho nhà quản trị cũng như các đối tượng khác có quan tâm. 

4.2.3.1. Phân tích tăng trưởng tín dụng 

Qua khảo sát thực tế có 100% các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định đều tiến 

hành phân tích nội dung này với kỳ phân tích theo năm. Về công cụ phân tích thì 

100% các NHTM đều sử dụng công cụ so sánh với kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối 

và số tương đối giản đơn. Về cách thức so sánh, các NHTM thực hiện đối chiếu giữa 

kỳ thực hiện với chỉ tiêu đề ra để đánh giá có đạt kế hoạch hay không hoặc so sánh 

năm này với năm trước. Số liệu dùng để phân tích được lấy theo bình quân hoặc tại 

thời điểm. Ngoài công cụ so sánh, một số ngân hàng cũng sử dụng công cụ đồ thị 

nhằm minh họa cho nội dung phân tích. Các chỉ tiêu phân tích được các NHTM sử 

dụng bao gồm các chỉ tiêu về dư nợ tín dụng và doanh số cho vay hoặc số khách hàng 

phát sinh chứ không sử dụng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, tốc độ tăng 

trưởng doanh số cho vay. Ngoài ra, các ngân hàng cũng sử dụng chỉ tiêu tỷ trọng dư 

nợ tín dụng theo thời gian, thành phần kinh tế, sản phẩm tín dụng... để xác định cơ 

cấu dư nợ.  
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4.2.3.2. Phân tích hiệu quả tín dụng 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, có 100% các chi nhánh NHTM trên địa bàn 

tỉnh Bình Định có tiến hành phân tích nội dung này. 100% các NHTM đều chọn kỳ 

phân  tích là theo năm. Về công cụ phân tích, các NHTM cũng chỉ sử dụng công cụ 

so sánh, trong đó chủ yếu là so sánh kỳ này với kỳ trước. Tuy nhiên, có một vài ngân 

hàng thì chỉ liệt kê số liệu mà không có sự so sánh tăng, giảm. Các chỉ tiêu phân tích 

được sử dụng chủ yếu là các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn tín dụng, tỷ lệ lợi nhuận 

từ hoạt động tín dụng. Một số NHTM cổ phần thì chỉ liệt kê doanh số thu nợ, lợi 

nhuận tín dụng theo năm và sau đó tính chênh lệch. 

4.2.3.3. Phân tích mức độ an toàn tín dụng 

Có 100% các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định đều tiến hành phân tích nội 

dung này với kỳ phân tích theo năm. Số liệu phân tích thì được liệt kê theo kỳ và có 

sự so sánh giữa kỳ này với kỳ trước hoặc kỳ thực hiện với kế hoạch.  

Đối với nhóm NHTM Nhà nước khi phân tích mức độ đảm bảo an toàn tín 

dụng thì chỉ sử dụng chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu để phân tích. Số liệu phân tích được trình 

bày theo năm và được lấy bình quân. Đối với nhóm NHTM cổ phần thì sử dụng chỉ 

tiêu nợ xấu để phân tích mức độ đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng. Các chỉ 

tiêu phân tích hầu hết các NHTM cổ phần chỉ trình bày dưới dạng liệt kê chứ không 

so sánh tăng, giảm.  

4.2.3.4. Phân tích năng lực quản lý tín dụng 

Kết quả khảo sát đã cho thấy rằng 100% các NHTM không tiến hành phân tích 

năng lực quản lý tín dụng tại chi nhánh của mình. Khi được hỏi lý do vì sao không 

tiến hành phân tích nội dung này thì các ngân hàng đều cho rằng không có thời gian 

cũng như nhân sự để thực hiện.  

4.2.4. Kết quả khảo sát về mức độ cần thiết của các chỉ tiêu phân tích chất lượng 

tín dụng theo quan điểm của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Ngoài việc khảo sát thực trạng công tác phân tích CLTD tại các NHTM trên 

địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian qua, tác giả luận án cũng đã tiến hành khảo sát 

mức độ cần thiết của các chỉ tiêu phân tích CLTD theo quan điểm của các NHTM 

trên địa bàn, nhằm củng cố thêm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân 

tích CLTD.  

4.3. Đánh giá thực trạng phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn tỉnh Bình Định 

4.3.1. Những kết quả đạt được  

Công tác phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời 

gian qua đã đạt được một số kết quả sau đây: 

- Về tổ chức phân tích: 

Với kết quả khảo sát 100% các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định có thực 

hiện công việc phân tích CLTD, điều này đã cho thấy rằng các NHTM trên địa bàn 

tỉnh đều có quan tâm đến hoạt động này. Mặt khác, hoạt động phân tích CLTD có sự 

tham gia của Trưởng phòng tín dụng nên mức độ am hiểu về hoạt động tín dụng cũng 
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như thu thập thông tin phục vụ cho quá trình phân tích được diễn ra dễ dàng và nhanh 

chóng. Ngoài ra, các NHTM trên địa bàn tỉnh cũng đã khai thác và sử dụng nhiều 

nguồn thông tin từ hệ thống nội bộ, từ các bộ phận khác trong đơn vị, từ CIC khi 

phân tích CLTD trong ngân hàng. 

- Về công cụ và kỹ thuật sử dụng trong phân tích: 

Khi tiến hành phân tích, nếu nhà phân tích lựa chọn công cụ và kỹ thuật phân 

tích phù hợp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc cung cấp thông tin đầu ra. Thực tế cho 

thấy, công cụ phân tích chủ yếu mà các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định sử dụng 

khi tiến hành phân tích CLTD chính là công cụ so sánh. Đây là công cụ phân tích đơn 

giản, dễ sử dụng, đảm bảo độ chính xác cao và nhanh chóng. Ngoài ra, một số 

NHTM khác còn sử dụng thêm công cụ đồ thị để nhằm minh họa thêm kết quả phân 

tích, làm cho người đọc dễ hiểu, dễ cảm nhận bằng trực quan hơn. 

- Về nội dung phân tích: 

Qua khảo sát thực tế tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, về cơ bản, các 

nhà phân tích đã tiến hành phân tích các nội dung: tăng trưởng tín dụng, hiệu quả tín 

dụng và mức độ đảm bảo an toàn tín dụng. Những thông tin phân tích này đã phần 

nào cung cấp những nội dung mà nhà quản trị ngân hàng, Hội sở và NHNN quan tâm.  

4.3.2. Những hạn chế tồn tại 

- Về tổ chức phân tích: 

Quy trình phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn chưa được tổ chức một 

cách khoa học và cụ thể hóa. Hầu như các ngân hàng chỉ tiến hành phân tích một 

cách bộc phát, nội dung phân tích sơ sài. Do đó hiệu quả của việc phân tích và chất 

lượng của thông tin cung cấp chưa cao vì vậy vẫn chưa giúp ích nhiều cho nhà quản 

lý cũng như các đối tượng quan tâm khác. 

- Về công cụ và kỹ thuật sử dụng trong phân tích: 

Qua khảo sát, hầu như các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định sử dụng công cụ 

so sánh với kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối và số tương đối giản đơn là chủ yếu 

khi tiến hành phân tích CLTD. Tuy nhiên, việc các NHTM sử dụng chủ yếu công cụ 

so sánh với kỹ thuật so sánh đơn giản trong phân tích sẽ dẫn đến hạn chế, đó là thông 

tin thu được chỉ là những kết luận về sự biến động về quy mô của chỉ tiêu phân tích 

mà chưa thấy được xu hướng vận động và nhịp điệu tăng trưởng của các chỉ tiêu phân 

tích trong một khoảng thời gian nhất định hay bản chất của vấn đề cần phân tích. 

Việc so sánh các chỉ tiêu phân tích cũng chỉ mới dừng lại ở phạm vi nội bộ của chi 

nhánh, mà chưa có sự so sánh với các chi nhánh khác để thấy được vị trí của mình. 

Chưa xác định được nguyên nhân và nhân tố tác động đến chỉ tiêu phân tích, cũng 

như mức độ ảnh hưởng các nhân tố. Chính vì vậy đã gây ảnh hưởng trong việc xác 

định nguyên nhân chủ yếu và do đó ảnh hưởng đến công tác ra quyết định và các kế 

hoạch của nhà quản lý. 

- Về nội dung phân tích: 

Xét về mức độ cần thiết của các chỉ tiêu phân tích CLTD trong phần thực trạng 

cho thấy, có một số chỉ tiêu phân tích được các NHTM đánh giá là cần thiết, thậm chí 

là rất cần thiết; nhưng khi vận dụng vào thực tế phân tích cho thấy các ngân hàng chỉ 
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sử dụng một số ít chỉ tiêu phổ biến cho phân tích. Kết quả khảo sát còn cho thấy có 

sự chênh lệch giữa số lượng các chỉ tiêu phân tích ở các NHTM Nhà nước và các 

NHTM ngoài Nhà nước. Đối với NHTM Nhà nước thì sử dụng nhiều chỉ tiêu phân 

tích hơn, trong khi đó đối với các NHTM ngoài Nhà nước, đặc biệt là đối với các 

NHTM có quy mô nhỏ thì việc sử dụng các chỉ tiêu phân tích là rất hạn chế. 

Các chỉ tiêu dùng để phân tích CLTD mà các NHTM sử dụng chỉ bao gồm các 

chỉ tiêu định lượng thể hiện kết quả của hoạt động tín dụng (tăng trưởng tín dụng, 

hiệu quả tín dụng và mức độ đảm bảo an toàn tín dụng) mà chưa xem xét đến các chỉ 

tiêu định tính để phân tích, đánh giá năng lực quản lý tín dụng hay sự hài lòng của 

khách hàng vay. 

4.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Từ những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác phân tích CLTD tại các 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, có thể rút ra một số nguyên nhân chính sau: 

- Đặc điểm bộ máy quản lý của ngân hàng: Do đặc thù là chi nhánh cấp 1 nên 

việc phân tích tại các NHTM trên địa bàn tỉnh chỉ dừng ở mức cung cấp thông tin cho 

giám đốc chi nhánh chứ chưa hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định quản lý. Công 

việc phân tích chỉ mới được thực hiện khi có yêu cầu, nên không có nhân sự chuyên 

trách, phần lớn là kiêm nhiệm thêm, do đó thiếu tính chuyên nghiệp và khoa học. Bên 

cạnh đó, chu kỳ của nhà quản lý tại các NHTM trên địa bàn tỉnh thường ngắn 

(khoảng 5 năm), do vậy phần lớn họ chỉ quan tâm đến việc làm sao đạt được mục tiêu 

tăng trưởng tín dụng đề ra hơn là công tác phân tích trong ngân hàng. Mặt khác, độ 

chín trong năng lực quản lý của các nhà quản lý tại các ngân hàng trên địa bàn vẫn 

còn đang trong quá trình hoàn thiện, phần lớn các nhà quản lý chưa coi trọng công tác 

phân tích trong ngân hàng, xem công tác phân tích là nhiệm vụ của Hội sở chính, còn 

tại chi nhánh chỉ có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo số liệu.  

- Hệ thống chỉ tiêu phân tích CLTD: Hiện tại, NHNN chưa đưa ra hệ thống chỉ 

tiêu đánh giá CLTD mang tính thống nhất, chưa tính toán và công bố được các thông 

số tài chính mang tính chuẩn mực (ngoài các chỉ tiêu mang tính chất khống chế để 

đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng) để hướng dẫn cho các 

NHTM xác định và có cơ sở thực hiện, do đó khi tiến hành phân tích, giữa các ngân 

hàng không có sự thống nhất trong việc sử dụng các chỉ tiêu phân tích.  

- Nhận thức về công tác phân tích của nhà quản lý: Vì không xem trọng công 

tác phân tích trong ngân hàng nên việc tuân thủ theo đúng quy trình phân tích, thực 

hiện đầy đủ nội dung phân tích không được diễn ra tại các ngân hàng. Có chăng là đối 

với các NHTM Nhà nước thì các số lượng các chỉ tiêu phân tích nhiều hơn so với các 

NHTM cổ phần.  

- Yêu cầu cung cấp thông tin: Do yêu cầu cung cấp thông tin từ phía NHNN, 

Hội sở diễn ra thường xuyên, liên tục, số lượng báo cáo phải lập hàng tháng quá 

nhiều, đã chiếm phần lớn thời gian của nhân viên ngân hàng. Trong khi đó, nhiệm vụ 

chính của các chi nhánh cấp 1 là làm sao phải đạt được kế hoạch đề ra. Chính điều 

này đã làm cho các NHTM nếu muốn thực hiện phân tích bài bản thì cũng khó mà 

thực hiện được.  
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- Hệ thống văn bản, quy định của NHNN: Hệ thống văn bản, quy định dành 

cho lĩnh vực ngân hàng thì thường xuyên thay đổi liên tục. Thêm vào đó, hiện nay 

các NHTM đang quan tâm đến vấn đề sáp nhập theo quy định của NHNN nên công 

tác bàn giao chứng từ, sổ sách trước và sau khi sáp nhập đã ảnh hưởng rất nhiều đến 

việc phân tích trong ngân hàng. 

- Năng lực nhân viên tín dụng: Hầu hết các nhân viên tín dụng tại các ngân 

hàng trên địa bàn chưa được trang bị kiến thức về phân tích, do đó việc phân tích chỉ 

mới dừng lại ở dạng liệt kê, so sánh kỳ này với kỳ trước mà chưa xem xét đến việc 

phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Thậm chí, một số nhà phân tích còn chưa hiểu rõ ý 

nghĩa của các chỉ tiêu, chưa biết lựa chọn thông tin, nguồn dữ liệu để tính toán chỉ 

tiêu.  

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Một số ngân hàng (đặc biệt là các NHTM cổ phần 

có quy mô nhỏ), về cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa được trang bị đầy đủ, do đó công tác 

thu thập, xử lý số liệu còn nhiều hạn chế nên chất lượng công tác phân tích trong 

ngân hàng lại càng bị hạn chế. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
Phân tích CLTD có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với NHNN, Hội sở 

chính và chính bản thân của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. Do đó, việc 

nghiên cứu thực trạng nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích CLTD tại các 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định theo tác giả là hoàn toàn cần thiết. Nội dung 

Chương 4 tác giả đã trình bày những vấn đề sau: 

- Giới thiệu về hệ thống các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó trình 

bày những vấn đề liên quan đến lịch sử hình thành các NHTM nói chung và hệ thống 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng. Thêm vào đó, tác giả đã phân tích đặc 

điểm tổ chức bộ máy quản lý, đặc điểm hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa 

bàn tỉnh Bình Định có ảnh hưởng đến công tác phân tích CLTD. 

- Thực trạng phân tích CLTD tại 22 NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định thông 

qua khảo sát các nội dung: tổ chức phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung 

phân tích mà các NHTM đang thực hiện, đồng thời thống kê mức độ cần thiết của các 

chỉ tiêu phân tích CLTD. Trên cơ sở đó, tác giả đã có những đánh giá về những kết 

quả đã đạt được, chưa được trong công tác phân tích CLTD tại các NHTM trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

Như vây trong Chương 4, tác giả đã cung cấp bức tranh thực tế về công tác 

phân tích CLTD, cũng như tình hình CLTD của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. Đây sẽ là căn cứ cho tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích 

CLTD tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 
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Chương 5 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH  

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

5.1. Định hướng phát triển và quan điểm hoàn thiện phân tích chất lượng tín 

dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 

hội nhập 

5.1.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng  

Trong các giai đoạn tiếp theo, định hướng phát triển hoạt động tín dụng của các 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ tập trung theo các hướng: Tiếp tục triển khai 

các giải pháp về huy động vốn, thực hiện mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu 

quả; tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng, điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý, phù 

hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cải tiến đổi mới quy trình 

cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường thông tin, hướng dẫn về các 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của 

người dân, các tổ chức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng; chủ động phối hợp với các cơ 

quan ban ngành liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách tín 

dụng theo chủ trương của Chính phủ, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt 

động tín dụng; kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu 

và không vượt quy định của NHNN; hoàn thiện quy trình tín dụng, bên cạnh đó tăng 

cường ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý 

công việc, từ đó đáp ứng một cách nhanh nhất yêu cầu của khách hàng; tăng cường 

đào tạo nhân viên tín dụng, đội ngũ cán bộ quản lý. 

5.1.2. Quan điểm hoàn thiện 

Dựa trên những đánh giá về thực trạng phân tích CLTD tại các NHTM trên địa 

bàn tỉnh Bình Định, tác giả đưa ra một số quan điểm có tính chất định hướng cho các 

giải pháp hoàn thiện phân tích CLTD bao gồm: 

- Quan điểm toàn diện: Phân tích CLTD nhằm cung cấp cho các đối tượng sử 

dụng thông tin về kết quả, năng lực quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và hoạt động có 

hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các mục tiêu sử dụng khác nhau, các giải 

pháp hoàn thiện được đưa ra cần quán triệt quan điểm toàn diện đó là hoàn thiện phân 

tích CLTD sao cho có thể cung cấp đầy đủ các khía cạnh khác nhau về hoạt động tín 

dụng trong NHTM. 

- Quan điểm phù hợp: Ngoài việc cung cấp đầy đủ các thông tin về các khía 

cạnh của hoạt động tín dụng, khi phân tích CLTD và báo cáo kết quả phân tích, nhà 

phân tích phải đảm bảo các thông tin cung cấp phải phù hợp với đặc điểm hoạt động 

của ngân hàng và phù hợp với nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng sử dụng. 

Do vậy, các giải pháp đưa ra cũng cần quán triệt quan điểm phù hợp:  

- Quan điểm khả thi: Để hoạt động phân tích CLTD tại các NHTM trên địa 

bàn tỉnh Bình Định được diễn ra một cách bài bản, thể hiện được đầy đủ vai trò, ý 

nghĩa của công cụ phân tích trong NHTM thì sẽ có rất nhiều các giải pháp đề ra. Tuy 
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nhiên, việc lựa chọn các giải pháp cần phải quán triệt quan điểm khả thi đó là: các 

giải pháp đưa ra phải có thể thực hiện được, các ngân hàng từ Hội sở cho đến các chi 

nhánh đều có thể áp dụng được và không tốn quá nhiều chi phí cho ngân hàng. 

5.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định 

5.2.1. Hoàn thiện tổ chức phân tích  

Hoàn thiện tổ chức phân tích chính là hoàn thiện các giai đoạn: chuẩn bị phân 

tích, tiến hành phân tích và kết thúc phân tích nhằm đưa ra quy trình phân tích CLTD 

chuẩn cho các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

5.3.2. Hoàn thiện công cụ và kỹ thuật phân tích  

- Hoàn thiện công cụ so sánh, cụ thể là vận dụng kỹ thuật so sánh bằng số 

tương đối động thái định gốc, liên hoàn và số bình quân. 

- Vận dụng công cụ loại trừ để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 

chỉ tiêu phân tích 

- Vận dụng công cụ SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách 

thức của ngân hàng 

5.3.3. Hoàn thiện nội dung phân tích  

5.2.3.1. Hoàn thiện phân tích tăng trưởng tín dụng 

- Tác giả luận án đề xuất bổ sung thêm chỉ tiêu phân tích tốc độ tăng trưởng dư 

nợ tín dụng. 

- Bổ sung thêm nội dung phân tích xu hướng, nhịp điệu tăng trưởng tín dụng; 

sự phù hợp giữa tăng trưởng dư nợ tín dụng với tăng trưởng nguồn vốn huy động. 

5.2.3.2. Hoàn thiện phân tích hiệu quả tín dụng 

Tác giả luận án đề xuất cần bổ sung thêm 3 chỉ tiêu phân tích đó là:  

- Hệ số thu nợ 

- Vòng quay vốn tín dụng  

- Tỷ lệ sinh lợi từ hoạt động tín dụng. 

5.2.3.3. Hoàn thiện phân tích mức độ đảm bảo an toàn tín dụng 

Tác giả luận án đề xuất cần bổ sung thêm các chỉ tiêu phân tích:  

- Tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo 

- Hệ số rủi ro tín dụng 

- Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng. 

5.2.3.4. Hoàn thiện phân tích năng lực quản lý tín dụng 

Tác giả luận án đề xuất bổ sung một số các chỉ tiêu định lượng nhưng dưới 

dạng phi tài chính bao gồm:  

- Chỉ số phục vụ khách hàng 

- Chỉ số đáp ứng nhu cầu khách hàng  

- Tỷ lệ hồ sơ vay vốn không được chấp nhận 

- Tỷ lệ phát triển khách hàng mới 

- Tỷ lệ khách hàng cũ quay lại 

- Tỷ lệ khách hàng hài lòng. 
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5.2.3.5. Hoàn thiện phân tích sự hài lòng của khách hàng vay 

Sau khi thu thập dữ liệu từ 105 khách hàng tại ngân hàng SeABank chi nhánh 

Bình Định và được xử lý thông qua phần mềm SPSS, tác giả luận án đề xuất bổ sung 

19 tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng theo quan điểm của khách 

hàng.  

Bảng 5.10: Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng - qua thử 

nghiệm các khách hàng tại ngân hàng SeABank chi nhánh Bình Định 

Tiêu chí Tiêu chí 

Sự đáp ứng của ngân hàng 

1. Giá trị khoản vay xét duyệt đáp ứng 

yêu cầu khách hàng 

2. Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu 

cầu 

3. Thời gian giải quyết hồ sơ vay nhanh 

chóng 

Sự phục vụ của ngân hàng 

4. Chính sách chăm sóc khách hàng tốt 

5. Lãi suất cho vay hấp dẫn 

6. Thái độ của nhân viên ngân hàng cần 

niềm nở, vui vẻ khi phục vụ khách hàng 

7. Thời gian giải ngân vốn nhanh 

Sự đáng tin cậy 

8. Tác phong làm việc của nhân viên 

ngân hàng cần phải chuyên nghiệp 

9. Ngân hàng cần tạo điều kiện để khách 

hàng có thể thiết lập mối quan hệ với 

ngân hàng dễ dàng 

10. Thủ tục vay vốn đơn giản 

11. Cơ sở vật chất của ngân hàng cần 

hiện đại. 

Sự thuận lợi của ngân hàng 

12. Vị trí các điểm giao dịch của ngân 

hàng cần thuận tiện 

13. Thời gian làm việc của ngân hàng 

cần thuận lợi 

14. Ngân hàng cần phải bảo mật thông 

tin của khách hàng 

Sự tư vấn, hỗ trợ của ngân hàng 

15. Nhân viên cần phải tư vấn cho khách 

hàng để lựa chọn các sản phẩm vay phù 

hợp nhất 

16. Nhân viên ngân hàng cần tư vấn cho 

khách hàng về cơ hội kinh doanh 

17. Sản phẩm vay cần đa dạng, phong 

phú 

18. Ngân hàng cần hỗ trợ khách hàng 

tháo gỡ khó khăn 

19. Nhân viên ngân hàng cần hỗ trợ cho 

khách hàng giải quyết giấy tờ, hồ sơ vay 

vốn.  

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích SPSS) 

5.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp  

Hoàn thiện phân tích CLTD tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định theo 

hướng cung cấp thông tin hữu ích và minh bạch cho NHNN, Hội sở chính, nhà quản 

lý tại chi nhánh là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay khi 

mà nợ xấu tại các ngân hàng đang là vấn đề quan tâm hàng đầu trong nền kinh tế hiện 

nay. Bên cạnh đó, hoàn thiện phân tích CLTD cũng nhằm góp thêm cho các nhà quản 

lý công cụ hữu ích trong quản trị ngân hàng, giúp ngân hàng hoạt động có hiệu quả 

và phát triển bền vững. Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra có phát huy được tác dụng 

hay không cần có các điều kiện từ phía NHNN, Hội sở chính của các NHTM và 

chính bản thân của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 

Với chiến lược và định hướng phát triển hoạt động tín dụng trong ngành ngân 

hàng nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng trong những năm đến, cộng 

với các quan điểm hoàn thiện, tác giả đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích 

CLTD bao gồm: tổ chức phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích 

CLTD. Những giải pháp tác giả đề xuất sẽ giúp cho công tác phân tích CLTD tại các 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định được hoàn thiện hơn, từ đó cung cấp nhiều thông 

tin hữu ích cho các nhà quản lý của các NHTM trên địa bàn, Hội sở chính, NHNN và 

các đối tượng quan tâm khác. Tuy nhiên, để các giải pháp hoàn thiện phân tích CLTD 

phát huy có hiệu quả thì ngoài sự nỗ lực từ phía bản thân của các NHTM trên địa bàn 

thì còn cần đến sự hỗ trợ từ phía Hội sở chính và NHNN. 
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KẾT LUẬN CHUNG 
Nâng cao CLTD luôn là mục tiêu hướng đến của các NHTM nói chung và trên 

địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng. Để góp phần nâng cao CLTD thì các quyết định của 

nhà quản lý phải được thực hiện trên cơ sở phân tích, vì vậy rất cần phải hoàn thiện 

phân tích CLTD nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý ngân hàng. Xuất 

phát từ yêu cầu trên, luận án đã nghiên cứu và đạt được những thành công chủ yếu 

sau: 

- Đóng góp khoa học của luận án: 

+ Về mặt lý luận: Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận về CLTD và phân tích 

CLTD trong NHTM. Đồng thời luận án cũng đã đưa ra hệ thống chỉ tiêu phân tích 

CLTD bao gồm các chỉ tiêu định tính và định lượng nhằm phân tích các nội dung: 

tăng trưởng tín dụng, hiệu quả tín dụng, mức độ đảm bảo an toàn tín dụng, năng lực 

quản lý tín dụng và sự hài lòng của khách hàng vay. 

+ Về mặt thực tiễn: Luận án đã tiến hành khảo sát thực trạng phân tích CLTD 

tại 22 NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định và đã đạt được một số kết quả sau: 

  Luận án đã nghiên cứu và chỉ rõ đặc thù về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ 

chức quản lý của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định có ảnh hưởng đến công tác 

phân tích CLTD. 

  Luận án đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng phân tích CLTD tại 22 

NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, chỉ rõ những bất cập trong công tác phân tích 

CLTD cả về nhận thức, về tổ chức phân tích, công cụ phân tích, nội dung phân tích. 

Luận án đã chỉ rõ: các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa thực sự quan tâm đến 

công tác phân tích CLTD, công cụ và nội dung phân tích CLTD còn rất sơ sài, việc 

phân tích và tính toán các chỉ tiêu còn mang tính hình thức, chưa cung cấp đầy đủ 

thông tin nhằm phục vụ cho việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao CLTD. Luận án 

cũng đã phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế trong việc phân tích CLTD tại 

các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

  Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác phân tích CLTD tại các NHTM trên 

địa bàn tỉnh Bình Định, luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện phân 

tích CLTD, làm cơ sở cho việc nâng cao CLTD trên cơ sở định hướng phát triển của 

ngành và quan điểm hoàn thiện. Các nhóm giải pháp bao gồm: Hoàn thiện tổ chức 

phân tích, hoàn thiện công cụ và kỹ thuật phân tích, hoàn thiện nội dung phân tích 

CLTD. Để thực hiện các giải pháp này đòi hỏi các điều kiện: (1) Về phía NHNN cần 

ban hành, bổ sung, sửa đổi một số Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực hoạt động tín 

dụng, minh bạch hóa hệ thống thông tin cũng như tăng cường công tác thanh tra, 

giám sát và đánh giá hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng của các ngân hàng. (2) 

Hội sở chính của các NHTM cần đưa ra các quy định về biểu mẫu báo cáo tổng kết 

tín dụng, tạo sự thống nhất giữa các chi nhánh trong quá trình cung cấp thông tin, xây 

dựng hệ thống đánh giá thường xuyên đối với các chi nhánh trong hệ thống ngân 

hàng của mình. (3) Và các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định cần đáp ứng một số 



23 

 

 

 

điều kiện như nâng cao nhận thức về hoạt động phân tích, năng lực nhân sự phân tích, 

đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phân tích.  

+ Về tính ứng dụng trong thực tiễn: Luận án đã đề xuất được những giải pháp 

hoàn thiện phân tích CLTD phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Những hạn chế của luận án: 

Bên cạnh những việc đã làm được, điểm yếu trong nghiên cứu luận án và cũng 

chính là hạn chế của luận án đó là chỉ mới khảo sát điển hình tại các NHTM trên địa 

bàn tỉnh Bình Định, trong khi đó các ngân hàng này chỉ là chi nhánh cấp 1 mà Hội sở 

chính đặt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; nên việc vận 

dụng các giải pháp hoàn thiện phân tích CLTD, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu phân tích 

CLTD vào các chi nhánh ở các địa bàn khác hay tại Hội sở ngân hàng cần phải có sự 

lựa chọn và điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp. Mặc dù luận án có đề cập đến các 

chỉ tiêu phân tích CLTD theo quan điểm của khách hàng, tuy nhiên lĩnh vực đánh giá 

này rất đa dạng tùy thuộc vào sự nhìn nhận của khách hàng nên luận án cũng còn 

nhiều thiếu sót và chưa khai phá hết. Ngoài ra, vì lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực khá 

nhạy cảm, thêm vào đó các ngân hàng trên địa bàn chỉ là các chi nhánh, do đó các 

báo cáo tài chính của ngân hàng thường không được công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng nên việc tiếp cận nguồn số liệu dưới dạng thứ cấp cũng hết sức 

khó khăn. Mặc dù đối tượng khảo sát là các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, song 

vì nhiều lý do khác nhau nên tác giả chỉ có thể thu thập được đầy đủ báo cáo phân 

tích CLTD của 3 ngân hàng trong số 22 ngân hàng tham gia khảo sát trên địa bàn. 

Chính vì vậy, mặc dù đã rất cố gắng mô tả đầy đủ thực trạng phân tích CLTD tại các 

NHTM, song chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. 

Do đặc thù của các NHTM Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Định 

nói riêng hiện nay chưa thực sự quan tâm đến công tác phân tích, đặc biệt là phân tích 

CLTD, do đó việc vận dụng các chỉ tiêu phân tích CLTD để phân tích CLTD, phục 

vụ cho quản trị tín dụng chưa thực sự được quan tâm. Mặt khác, việc không thể thực 

hiện được kiểm định kết quả trả lời của những người tham gia khảo sát cũng ảnh 

hưởng không nhỏ đến kết quả khảo sát vì kết quả trả lời các câu hỏi khảo sát được 

thực hiện với nhiều đối tượng bao gồm cả các nhà quản lý, nhân viên tín dụng và 

khách hàng vay vốn, do đó sẽ mang tính chủ quan và phụ thuộc rất nhiều vào nhận 

thức của người trả lời nên điều này cũng có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng của 

luận án. 

- Hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án: 

Từ những điểm hạn chế của luận án, theo tác giả, các nghiên cứu tiếp theo về 

phân tích CLTD trong NHTM nên hướng đến mở rộng đối tượng và phạm vi khảo sát 

đó là tại các NHTM tại Việt Nam, tăng kích cỡ mẫu khảo sát để hoàn thiện phân tích 

CLTD, đặc biệt là hoàn thiện nội dung phân tích CLTD trong các NHTM tại Việt 

Nam. Ngoài ra, các nghiên cứu tiếp theo nên tiếp tục khai phá và xây dựng các chỉ 
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tiêu phân tích CLTD dưới dạng các chỉ tiêu định tính, các chỉ tiêu định lượng (phi tài 

chính) nhằm phân tích năng lực quản lý tín dụng, sự hài lòng của khách hàng, mức độ 

đóng góp đối với nền kinh tế… 
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