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Chuyên đề: 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ 

I. Phần mở đầu:  

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận 

vốn ngân sách, vốn viện trợ, tài trợ hoặc ủy thác, huy động vốn từ các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước để cho vay. Đối với nguồn quỹ đầu tư phát triển, Quỹ sẽ 

cho vay  các dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH của tỉnh Lâm 

Đồng, phù hợp với phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 37/2013/NĐ-CP và 

được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành trong từng thời kỳ …. Quỹ Đầu tư phát triển 

hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Do đó, chất 

lượng tín dụng đối với Quỹ Đầu tư phát triển là chú trọng mức độ an toàn của 

khoản tín dụng hơn là khả năng sinh lời do hoạt động tín dụng mang lại. 

Theo Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 của 

Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động 

ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả 

năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết, cụ thể là rủi ro phát sinh do khách 

hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng, khách hàng 

chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn các khoản gốc và 

lãi vay, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh 

của tổ chức cấp tín dụng. Hạn chế rủi ro tín dụng là vấn đề khó khăn, phức tạp. Rủi 

ro tín dụng thường khó kiểm soát và dẫn đến những thiệt hại, thất thoát về vốn và 

thu nhập của tổ chứ cấp tín dụng. Trong thời gian qua, vấn đề rủi ro trong hoạt 

động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đã trở nên cấp thiết không chỉ ở Quỹ 

Đầu tư phát triển mà  tại các TCTD tại Việt Nam nói chung khi có các con số về 

nợ xấu được công bố. 

Nợ xấu được định nghĩa là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (dưới 

chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn), cụ thể nhóm 3 trở 

xuống gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày. 

 Theo Báo cáo trích lập dự phòng tháng 12/2018 của Quỹ, tỷ lệ nợ xấu trên 

tổng dư nợ lên đến 29%, trong khi đó cũng theo báo cáo này vào cuối năm 2016 

Quỹ không có nợ xấu và đến cuối năm 2017, tỷ lệ nợ xấu tại Quỹ chỉ khoảng 5%. 

Những số liệu thống kê này cho thấy trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, tỷ lệ nợ 

xấu tại Quỹ đang gia tăng rất nhanh và ở mức rất nguy hiểm cho đơn vị do có 

nhiều khoản vay đến hạn trả cả gốc lẫn lãi nhưng khách hàng không có khả năng 

thanh toán, thêm vào đó tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu này chủ yếu là tài 

sản hình thành từ vốn vay như nhà xưởng, trường học, hệ thống xử lý rác thải... rất 

khó thanh lý để thu hồi vốn do đó dẫn đến khả năng mất vốn lớn. 

Xuất phát từ tình hình thực tế tại đơn vị, việc phân tích thực trạng hoạt động 

tín dụng tại Quỹ trong giai đoạn 2016 – 2018 cũng như những nguyên nhân dẫn 

đến những rủi ro hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 
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động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro trong tín dụng đầu tư sao cho phù hợp, góp 

phần giảm tỷ lệ nợ xấu về ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN là một trong 

những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết đối với Quỹ Đầu tư 

phát triển Lâm Đồng. Do đó, chuyên đề tôi thực hiện là “Thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư”. 

II. Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm 

Đồng 

1. Tình hình hoạt động cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng: 

Tình hình hoạt động cho vay tại Quỹ giai đoạn 2016 – 2018 được thống kê cụ 

thể trong Bảng 1 như sau: 

Bảng 1: Tình hình dư nợ cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng giai 

đoạn 2016 - 2018. 

 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Dư nợ cho vay (triệu đồng) 357.256 255.835 310.031 

Tốc độ tăng trưởng (%)  -28,4 21,18 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016 -2018) 

Cho vay là hoạt động chính của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng. Qua số liệu 

thống kê từ Bảng 1 có thể thấy, dư nợ cho vay của Quỹ tăng trưởng không ổn định 

trong giai đoạn 2016 - 2018. Cụ thể, cuối năm 2017, dư nợ cho vay giảm 28,4% so 

với cùng kì năm 2016. Trong khi đó đến cuối năm 2018, dư nợ cho vay của Quỹ 

lại tăng 21,18% so với cuối năm 2017.  

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tham gia cho vay các dự án thuộc nhiều 

chương trình khác nhau với tổng giá trị dư nợ là 310.031 triệu đồng tính đến cuối 

năm 2018.  

Bảng 2: Tình hình dư nợ cho vay theo lĩnh vực kinh tế tại Quỹ Đầu tư phát 

triển Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2018. 

Lĩnh vực 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Dư nợ 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Dư nợ 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Dư nợ 

(triệu 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng, đường bộ 
77.000 21,6 60.677 23,7 82.326 26,6 

Xây dựng hạ tầng 

trường, chợ, tái định 

cư 

139.138 38,9 57.290 22,4 58.415 18,8 

Y tế, giáo dục 38.318 10,7 35.068 13,7 52.717 17,0 

Xử lý chất thải rắn 71.000 19,9 71.000 27,8 71.000 22,9 

Nước sinh hoạt 31.800 8,9 31.800 12,4 45.573 14,7 

Tổng cộng 357.256 100 255.835 100 310.031 100 
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(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016 - 2018) 

Chất lượng tín dụng của một TCTD thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ các nhóm nợ 

quá hạn và nợ xấu trên tổng dư nợ tại đơn vị. Tỷ lệ nợ xấu càng cao cho thấy chất 

lượng tín dụng càng thấp, đơn vị phải đối mặt với rủi ro tín dụng càng lớn.  

Bảng 3: T  l  nợ  uá hạn và nợ xấu của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng 

giai đoạn 2016 – 2018 (có tính cả nguồn  uỹ phát triển nhà). 

(Đơn vị tính: tri u đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tổng dư nợ 399.438 319.007 386.200 

Nhóm 1 299.922 234.835 265.090 

Nhóm 2 99.515 68.222 8.880 

Nhóm 3 0 10.350 90.468 

Nhóm 4 0 3.281 11.409 

Nhóm 5 0 2.319 10.353 

Tỷ lệ nợ quá hạn (2+3+4+5)/Dư 

nợ (%) 
24,91% 26,39% 31,36% 

Tỷ lệ nợ xấu (3+4+5)/Dư nợ (%) 0,00% 5,00% 29,06% 

(Nguồn: Báo cáo phân loại nợ hàng năm của Quỹ giai đoạn 2016 -2018) 

Qua Bảng 3, ta thấy được sự tăng lên đột ngột của tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư 

nợ vào năm 2017 so với năm 2016 nhưng thực chất các khoản nợ xấu này không 

phải đến năm 2017 mới xuất hiện mà một số đã xuất hiện trong năm 2016 và các 

năm trước nhưng được xếp vào nhóm 2.  

Sau rất nhiều nỗ lực từ phía Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng để hỗ trợ doanh 

nghiệp vượt qua khó khăn cũng như xử lý dứt điểm các khoản nợ đã được cơ cấu 

trong thời gian trước nhưng đến năm 2017 một số khách hàng xuất hiện dấu hiện 

mất khả năng thanh toán; trong đó, có một khách hàng tuyên bố phá sản và một 

khách hàng buộc phải xử lý tài sản để thu hồi vốn và tỷ lệ nợ xấu của Quỹ tăng vọt 

từ 0% lên đến  5,00%. Tỷ lệ này cao hơn so với mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát 

của NHNN tại chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về tổ chức thực hiện chính 

sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017, theo đó 

duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% tổng dư nợ. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của 

Quỹ lại tăng vọt lên 29,06% do tiếp tục có nhiều dự án cho vay mất khả năng thanh 

toán. Tỷ lệ nợ xấu này là quá cao so với với tiêu chuẩn an toàn được NHNN đưa 

ra.  

2. Những vấn đề còn tồn đọng tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng 

Qua phân tích về tình hình hoạt động của Quỹ, ta có thể nhận thấy rằng tại 

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng còn tồn đọng một số vấn đề trong hoạt động cho 

vay dẫn đến Quỹ phải đối mặt với rủi ro tín dụng cụ thể như sau: 
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- Thủ tục vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển còn phiền hà, mất nhiều thời gian 

xử lý hồ sơ nên gây ra tâm lý lo ngại cho khách hàng khi tiếp cận vốn. 

- Khi xảy ra nợ khó đòi, do danh mục tài sản bảo đảm thuộc loại đặc thù nên 

Quỹ gặp khó khăn trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm khi xảy ra tranh chấp 

khiếu kiện dẫn đến kéo dài thời gian khi xử lý nợ.  

- Tỷ trọng các khoản nợ dài hạn cao (chiếm 58%/ tổng số hợp đồng tính đến 

31/12/2018) 

3. Nguyên nhân  

Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm 

Đồng 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Môi trường chính trị: Đối tượng cho vay của Quỹ phải theo danh mục của 

UBND tỉnh, nên việc mở rộng cho vay phụ thuộc chủ trương phát triển của địa 

phương. 

Đối thủ cạnh tranh: Hiện nay, lãi suất cho vay do NHNN quy định đang giảm 

dần. Các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, theo thị yếu của khách hàng, các 

NHTM lớn luôn chiếm ưu thế và thu hút lượng khách hàng lớn do uy tín của NH, 

các quy trình đã được quy chuẩn, thủ tục nhanh gọn... Bên cạnh đó, các NHTM tư 

nhân hay nhỏ lẻ cũng đang mở rộng thị trường lên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với 

nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút thị phần, NH chính sách xã hội cùng với 

chức năng hỗ trợ cũng đang mở rộng tiêu chuẩn, đối tượng cho vay. Vì vậy, Quỹ 

ĐTPT đang mất dần đi lợi thế ban đầu. 

Bên cạnh đó, đối với khách hàng của Quỹ, mức độ cạnh tranh tăng dần theo 

thời gian trong các lĩnh vực mà các KH của Quỹ đang đầu tư như trường học và 

khu vui chơi giải trí tư nhân …cũng gây khó khăn cho hoạt động của khách hàng 

của Quỹ. 

Đặc trưng kinh tế, chính sách địa phương: Theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về phê quyệt “Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 

và tầm nhìn đến năm 2050”, với mục tiêu xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm 

Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 

theo hướng hiện đại; là trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao tầm quốc gia và quốc tế; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng 

sản, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và du lịch văn hóa - di 

sản, danh lam thắng cảnh tầm cỡ quốc gia và quốc tế; phát triển đô thị - nông thôn 

theo hướng tăng trưởng xanh,… 

Môi trường pháp lý, chính sách: Hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm 

Đồng thực hiện theo quy định và quy chế chung về Luật các tổ chức tín dụng. Tuy 

nhiên trường hợp Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về 

thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chứ tín dụng dẫn đến khó khăn trong việc thu giữ 

tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu. Điều này gây ra tâm lý e dè đối với các dự án có 

tài sản đảm bảo như tài sản hình thành trong tương lai, tài sản của bên thứ 3… Bên 
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cạnh đó, việc pháp luật Việt Nam cũng còn nhiều lỗ hổng trong việc tính lãi; 

trường hợp Luật dân sự có một số điều khoản cho việc tính lãi đối với hoạt động 

tín dụng nhưng khi đưa sự việc ra xét xử tại tòa án, những điều khoản này không 

được chấp nhận. Điều này cũng làm cho các nhân viên tín dụng lúng túng trong 

công tác tính lãi và giám sát các khoản vay.  

Nguyên nhân từ phía khách hàng: Sau 1 thời gian, khách hàng dần thiếu thiện 

chí trả nợ, chây ì, gian dối là nguyên nhân chính dẫn tới rủi ro tín dụng. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Do vốn chủ sở hữu thấp, việc một dự án không thu hồi được đúng hạn, trờ 

thành nợ khó đòi sẽ làm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao. 

- Do đặc thù của đơn vị, Quỹ không đủ các cơ sở để có thể xây dựng được các 

tiêu chuẩn về việc bảo đảm an toàn vốn, hạn chế rủi ro như các NHTM đang áp 

dụng các tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel như hiện nay. 

-  Việc áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài là tài sản hình thành từ vốn vay 

luôn tiềm ẩn rủi ro, phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm của Chủ đầu tư. Vì vậy 

việc thầm định tư cách của Chủ đầu tư rất quan trọng. Bên cạnh đó là việc giải 

ngân và  giám sát tiến độ thi công  của dự án. 

- Chính sách quản lý RRTD trước, trong và sau khi cho vay chưa được cụ thể 

hóa để bám sát thực tế hoạt động cho vay của Quỹ, đối với một số dự án đôi khi 

còn mang tính hình thức do đó chưa thể làm cơ sở khoa học vững chắc cho hoạt 

động quản lý RRTD, ngăn ngừa nợ xấu một cách hiệu quả.  

- Chưa đưa ra được cách ứng xử phù hợp khi khách hàng có những dấu hiệu 

cảnh báo nợ sớm xấu để ngay lập tức thu thập thông tin, kiểm tra kiểm soát lại hồ 

sơ vay nhằm hạn chế những tổn thất lớn hơn trong tương lai. Do đó cán bộ tín 

dụng không kịp thời xử lý các khoản nợ vay này dẫn đến phát sinh nợ xấu rất 

nhiều. Một quy trình cảnh báo nợ sớm hiệu quả bao gồm rất nhiều yếu tố cơ bản 

như tính nhạy bén, tính đầy đủ, tính chính xác của thông tin và tính linh hoạt của 

phương thức ứng xử.  

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của khách hàng sau cho vay là điều 

kiện bắt buộc đối với mỗi khoản cấp tín dụng nhằm mục đích theo dõi và kiểm tra: 

khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không, hoạt động kinh doanh 

có tăng trưởng hay không, khách hàng có gặp rủi ro và khó khăn gì hay không để 

có định hướng xử lý phù hợp. Nếu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, kinh 

doanh không hiệu quả, Quỹ kịp thời thu hẹp tín dụng, không cho vay thêm hoặc 

cho vay có điều kiện. Như vậy sẽ hạn chế được việc phát sinh nợ xấu cho Quỹ. 

Trên thực tế, việc kiểm tra khách hàng chưa được thực hiện theo định kỳ, hầu hết 

chỉ thực hiện khi có hoạt động nghiệp vụ phát sinh. 

- Cán bộ làm công tác tín dụng chưa có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm: 

Con người là yếu tố quan trọng trong mọi hoạt động. Các cán bộ làm công tác tín 

dụng tại Quỹ, ngoài việc đúng chuyên môn, còn cần phải đúc kết kinh nghiệm. Tuy 

nhiên hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Quỹ so với các NHTM là không nhiều, nên 
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việc đúc kết kinh nghiệm còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc trau dồi học hỏi thêm 

kiến thức cũng chưa nhiều,  từ việc trên địa bàn rất ít đơn vị đào tạo chuyên ngành 

tài chính - ngân hàng uy tín chất lượng, việc theo học các lớp đào tạo nghiệp vụ chỉ 

được tổ chức theo đợt, khó có điều kiện tham gia. 

III. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi 

ro tín dụng đầu tư 

1. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý, thiết lập hạn mức tín dụng 

tương ứng với mức độ rủi ro 

- Quỹ cần thực hiện các giải pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với 

điều kiện thực tế của Quỹ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập 

trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ 

trương của Chính phủ và địa phương.    

- Hàng năm, Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng xây dựng và đưa ra Nghị quyết 

về chiến lược, định hướng hoạt động kinh doanh, tăng trưởng tín dụng cho từng thời 

kỳ. Để thực hiện có hiệu quả những định hướng này cần phải đưa ra những chính 

sách cụ thể cho từng khách hàng, từng lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể để chủ động 

phòng tránh rủi ro, tránh những phản ứng quá chậm, gây ra lúng túng trong công tác 

quản trị rủi ro của Quỹ. 

- Thiết lập hạn mức tín dụng tương ứng với mức độ rủi ro mà đơn vị có thể 

chấp nhận được đối với từng khách hàng trong từng lĩnh vực, địa lý, ngành nghề. 

Thiết lập quy trình soát xét chất lượng tín dụng cho phép dự báo sớm những thay 

đổi về tình hình tài chính, khả năng trả nợ của các bên đối tác dựa trên các yếu tố 

định tính và định lượng. Xây dựng quy trình nghiệp vụ của các phòng ban sao cho 

quy trình soát xét được chặt chẽ, cùng chịu trách nhiệm vì một nhiệm vụ chung. 

- Quỹ cần đẩy mạnh việc kiểm soát quy trình tín dụng để giảm thiểu rủi ro 

cho chính mình. Việc sàng lọc kỹ khách hàng từ trước khi cấp tín dụng nhằm ngăn 

chặn nợ xấu phát sinh là vấn đề quan trọng cần phải tập trung trước tiên.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ bằng cách chú trọng và tăng cường thu thập 

thông tin, đặc biệt thông tin trên Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam 

(CIC) định kỳ 01 tháng một lần tuỳ từng đối tượng khách hàng, để nắm bắt kịp 

thời tình hình của khách hàng vay. 

2. Hoàn thi n  uy trình th m định, cho vay chặt ch  hơn nữa 

- Hoạt động thẩm định cấp tín dụng: Hoạt động thẩm định đóng vai trò trọng 

yếu trong công tác cấp tín dụng, thẩm định phân tích các yếu tố của dự án đầy đủ, 

chính xác về mọi mặt sẽ giúp Ban lãnh đạo ra quyết định đúng đắn trong việc cấp 

tín dụng, hạn chế sai sót, giúp lường trước được những rủi ro có thể xảy ra: 

- Đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay. Quy định cụ thể thời gian từng 

bước thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ để tránh gây mất thời gian của khách hàng 

- Mở rộng kênh thông tin, tiếp cận khách hàng 
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- Quy định về việc định giá và kiểm tra, giám sát, định giá lại tài sản đảm bảo: 

như công trình đang xây dựng thì kiểm tra ít nhất 1 tháng/lần, đối với bất động sản 

thì định kỳ 12 tháng/lần hoặc khi có biến động lớn về giá; đối với động sản thì định 

kỳ 6 tháng/lần… Ngoài ra, Quỹ cần xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí định giá 

tài sản đảm bảo và tiến hành đánh giá lại tài sản đảm bảo nợ vay định kỳ tùy theo 

tính chất của mỗi tài sản nhằm đảm bảo giá trị tài sản đủ để đảm bảo dư nợ vay của 

khách hàng tại thời điểm kiểm tra. 

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi nợ vay: Cho vay đầu tư đối với mỗi 

một dự án thường có thời gian đầu tư và thu hồi vốn dài, vốn đầu tư lớn nên việc 

theo dõi nợ vay là một quá trình phức tạp, thông tin của dự án được theo dõi, tập 

hợp đầy đủ và lưu trữ từ khi cho vay đến khi kết thúc việc trả nợ phải mang tính 

liên tục, chính xác với tình hình thực tế của dự án. Vì vậy, phải cụ thể hoá bằng 

văn bản các việc như sắp xếp hồ sơ dự án, ghi chép sổ dự án, công tác kiểm tra 

định kỳ về tài sản đảm bảo, tình hình hoạt động của dự án, công tác báo cáo về dự 

án, công tác theo dõi nắm bắt thông tin về dự án, các dấu hiệu nhận biết rủi ro có 

thể xảy ra. Qua việc thường xuyên theo dõi, phân tích, xử lý thông tin sẽ đưa ra 

cảnh báo sớm các rủi ro, từ đó đề ra kế hoạch hành động nhằm phòng ngừa các rủi 

ro đó.  

- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ: Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, chính 

quyền địa phương để được hỗ trợ về thông tin cũng như có những tác động giúp 

Quỹ thực hiện việc thu hồi và xử lý nợ.  

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay 

- Thực hiện công tác đánh giá danh mục tín dụng định kỳ nhằm có sự điều 

chỉnh phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Hơn nữa, công tác 

thu thập thông tin khách hàng trước và sau khi cấp tín dụng và theo dõi việc khách 

hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích cũng rất quan trọng. 

- Phải thường xuyên theo dõi các khoản vay, tích cực đôn đốc khách hàng trả 

nợ đúng hạn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng có đúng mục đích hay 

không, kiểm tra tài sản đảm bảo, kiểm tra tình hình hoạt động của khách hàng. 

Thường xuyên theo dõi, tiếp xúc khách hàng nhằm nắm rõ tình hình khó khăn của 

khách hàng để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp.   

- Hiện nay, Quỹ chỉ thực hiện các báo cáo tình hình dư nợ, thu hồi nợ, phân 

loại nợ để đánh giá tình hình hoạt động của Quỹ, Quỹ cần có báo cáo riêng hoặc tổ 

chức các cuộc họp giữa các phòng ban có liên quan để xem xét cụ thể từng dự án 

để phân tích, đánh giá các khoản  nợ quá hạn, nợ xấu, tình hình khó khăn của 

khách hàng để có biện pháp xử lý các khoản nợ có vấn đề.   

4.  Phân tán rủi ro trong hoạt động cho vay, không cho vay  uá nhiều đối với 

một khách hàng hoặc các ngành, khu vực kinh tế có rủi ro cao  

Vốn cho vay phải được phân bổ một cách hợp lý vào các lĩnh vực, ngành 

nghề theo giới hạn quy định, tránh tập trung tín dụng quá mức, thực hiện phân tán 

rủi ro nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất và hạn chế tối đa rủi ro tín dụng. Vì vậy, 
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danh mục cho vay phải được rà soát và có các báo cáo định kỳ về xu hướng rủi ro, 

các nguy cơ rủi ro chính, các lĩnh vực rủi ro cao của danh mục và các biện pháp áp 

dụng để giảm thiểu rủi ro. Một mặt để giảm áp lực cho CBTD, giúp họ tập trung 

hơn vào chuyên môn; mặt khác giúp cho Quỹ có cái nhìn tổng quan hơn về danh 

mục cho vay của mình, giúp việc cấp tín dụng của Quỹ được an toàn, hiệu quả và 

bền vững.  

5.  Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng 

- Thường xuyên đào tào và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ 

CBTD, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, quy trình, quy định, các lớp 

thẩm định tài chính doanh nghiệp, thẩm định giá, … 

- Có thể định kỳ tổ chức các buổi hội thảo, đưa ra những sự vụ liên quan tới 

hoạt động tín dụng của các NHTM khác trong nước để phân tích, từ đó trau đồi 

thêm thông tin, kinh nghiệm cho mỗi cán bộ tín dụng. 

IV.  Các đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 

nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư 

1  Đối với Bộ Tài chính 

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng là tổ chức tài chính nhà nước của địa 

phương, có cơ chế hoạt động riêng, có cơ chế quản lý tài chính, hạch toán, báo cáo 

riêng, không giống hoàn toàn như một ngân hàng thương mại. Việc ban hành các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn những vấn đề quản lý dành riêng cho Quỹ Đầu tư 

phát triển địa phương là rất quan trọng và hữu ích. Do đó, Bộ Tài chính cần ban 

hành các hướng dẫn để Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng hoạt động tốt, hiệu quả, 

đúng pháp luật, thực hiện đúng vai trò, nghĩa vụ của một tổ chức tài chính địa 

phương. 

Từ khi thành lập đến nay, chỉ có 02 Nghị định, 03 Thông tư hướng dẫn hoạt 

động của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng, đó là: Nghị định 138/2007/NĐ-CP; 

Nghị định số 37/2013/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển 

Lâm Đồng; Thông tư 49/2009/TT-BTC và Thông tư 209/2015/TT-BTC hướng dẫn 

chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ ĐTPT địa phương; Thông tư 139/2007/TT-

BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ ĐTPT địa phương. Hiện nay, các 

quy định cơ chế cho vay, các quy định cụ thể trong việc hạn chế rủi ro trong cho 

vay áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng là chưa có. Do vậy, Bộ Tài 

chính cần quan tâm soạn thảo, ban hành để Quỹ có căn cứ pháp lý định hướng 

trong hoạt động quản lý RRTD tốt hơn trong thời gian tới. 

2  Đối với  BN  t nh Lâm Đồng 

UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của 

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng, vì vậy vai trò lãnh đạo và định hướng của 

UBND tỉnh là rất quan trọng và cần thiết. Thực tế đã chứng minh tại những tỉnh, 

thành phố mà Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng nhận được sự quan tâm hỗ trợ 

đúng mực từ các cấp chính quyền địa phương thì hoạt động của Quỹ tăng trưởng 

rất nhanh, vai trò của Quỹ được khẳng định một cách mạnh mẽ. Để Quỹ Đầu tư 
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phát triển Lâm Đồng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo an toàn, 

UBND tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm đến các vấn đề sau: 

- Về công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt 

động kinh doanh của Quỹ để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai 

phạm trong hoạt động của Quỹ.    

- Hỗ trợ Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng cùng với địa phương tháo gỡ những 

khó khăn về mặt chính sách đầu tư.   

 


