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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xu hƣớng tự do hoá, toàn cầu hoá kinh tế và quốc tế hoá các luồng tài chính 

đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng. Hoạt động kinh doanh trở nên phức 

tạp hơn và áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng lớn hơn; cùng với nó, mức độ rủi 

ro cũng tăng lên. Trong môi trƣờng cạnh tranh và đòi hỏi của hội nhập đó, hệ thống 

ngân hàng không những phải duy trì đƣợc sự ổn định trong hoạt động của mình mà 

còn phải có khả năng gia tăng cạnh tranh đối với tổ chức phi ngân hàng và các định 

chế tài chính khác. Để làm đƣợc điều này đòi hỏi các ngân hàng không ngừng tăng 

cƣờng hiệu quả hoạt động của mình. 

Trong xu thế kinh doanh hiện đại, các ngân hàng thƣơng mại sẽ giảm dần tỷ 

trọng tín dụng, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tuy nhiên, trong hoạt động của các ngân hàng 

thƣơng mại Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng vẫn là một hoạt động truyền 

thống, nền tảng, chiếm tỷ trọng lớn nhất từ 60%-70% trong danh mục tài sản có. 

Hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chính mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. 

Hơn nữa, trong những năm đầu gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO), 

hoạt động tín dụng đặc biệt là cho vay các dự án đầu tƣ trung và dài hạn phát triển 

mạnh mẽ và phát huy hết thế mạnh để làm động lực thúc đẩy nền kinh tế quốc dân 

vận động theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì thế, cho vay theo dự án đầu 

tƣ là một trong những hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng nhƣng 

đồng thời tiềm ẩn rủi ro cao. Vì vậy, trƣớc khi ra quyết định cho vay các ngân hàng 

phải thẩm định dự án đầu tƣ kỹ lƣỡng. Thực tế cho thấy chất lƣợng cho vay theo dự 

án đầu tƣ trung và dài hạn tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong thời gian 

qua chƣa cao, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, bình quân trong những năm gần đây khoảng 

5% và chƣa có khuynh hƣớng giảm vững chắc. 

Là một trong những ngân hàng thƣơng mại hàng đầu của Việt Nam, Ngân hàng 

Công thƣơng Việt Nam (NHCT Việt Nam) là ngân hàng chiếm thị phần đầu tƣ tín 

dụng đối với dự án trung và dài hạn lớn. Mặc dù tốc độ tăng trƣởng tín dụng cao nhƣng 
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chất lƣợng tín dụng đối với dự án đầu tƣ còn thấp; nợ quá hạn do cho vay các dự án 

không hiệu quả phát sinh cao. Thực tế trên cho thấy, nghiên cứu thực trạng và ảnh 

hƣởng của thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT 

Việt Nam, từ đó đƣa ra giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ là yêu 

cầu cấp thiết đối với NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng. 

Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế, tôi đã chọn đề tài “ Ảnh hƣởng của thẩm định dự án đầu tƣ 

trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam”  

2. Tình hình nghiên cứu 

Đến nay đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về thẩm định dự án đầu tƣ và 

thực trạng hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong đó có NHCT Việt 

Nam. Kết quả nghiên cứu đó đƣợc thể hiện qua các bài viết trên báo chí, tạp chí hay 

qua các công trình nghiên cứu khoa học nhƣ luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ. 

Nhƣng vấn đề “Ảnh hƣởng của thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tới hoạt 

động tín dụng của NHCT Việt Nam” thì theo tôi chƣa ai nghiên cứu từ trƣớc đến 

nay. 

3. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hoá lý luận chung về dự án đầu tƣ và thẩm định dự án đầu tƣ 

trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 

- Nêu nên thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung, dài hạn và 

những ảnh hƣởng của chất lƣợng thẩm định đó tới hoạt động tín dụng của NHCT 

Việt Nam. 

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện hoạt động thẩm định dự 

án đầu tƣ trung, dài hạn đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam nói riêng 

và NHTM Việt Nam nói chung, từ đó góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển 

của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá lý luận về dự án đầu tƣ và 

thẩm định dự án đầu tƣ. Trên cơ sở đó phân tích ảnh hƣởng của chất lƣợng thẩm định 
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dự án đầu tƣ trung, dài hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam, từ đó đƣa ra 

các giải pháp và đề xuất các kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định 

dự án đầu tƣ tại các NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng. 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu là thẩm định dự án đầu tƣ trung, dài hạn. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về công tác thẩm định 

dự án đầu tƣ trung và dài hạn trong hoạt động tín dụng tại NHCT Việt Nam và thời 

kỳ nghiên cứu là giai đoạn 2003- 2007 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để phù hợp với nội dung, yêu cầu và mục đích mà luận văn đề ra, luận văn 

sử dụng các phƣơng pháp: phƣơng pháp quan sát, nghiên cứu tại bàn, phƣơng pháp 

phân tích, so sánh, thống kê, phân tích, diễn giải, quy nạp,… để phân tích.  

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần các ký hiệu các chữ viết tắt, mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, 

luận văn gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu tƣ trung, dài hạn 

trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

Chƣơng 2: Thực trạng và ảnh hƣởng của thẩm định dự án đầu tƣ trung, dài 

hạn tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam. 

Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ 

trung, dài hạn nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam. 
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CHƢƠNG I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

NGÂN HÀNG 

 

1.1. Dự án đầu tƣ 

1.1.1. Khái niệm dự án đầu tƣ 

Dự án: Dự án là một tổng thể các hoạt động (quyết định và công việc) phụ 

thuộc lẫn nhau nhằm tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất trong khoảng thời gian 

xác định với sự ràng buộc về nguồn lực trong bối cảnh không chắc chắn. 

Dự án đầu tƣ: Dự án đầu tƣ có thể đƣợc xem xét từ nhiều góc độ 

Về hình thức: Dự án đầu tƣ là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi 

tiết và hệ thống các hoạt động sẽ đƣợc thực hiện với các nguồn lực và chi phí, đƣợc 

bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ nhằm đạt đƣợc những kết quả cụ thể để thực hiện 

những mục tiêu kinh tế – xã hội nhất định. 

Về mặt quản lý: Dự án đầu tƣ là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật 

tƣ, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh  tế – xã hội trong một thời gian dài. 

Về mặt kế hoạch hoá: Dự án đầu tƣ là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết 

của một công cuộc đầu tƣ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, làm tiền 

đề cho các quyết định đầu tƣ và tài trợ. Dự án đầu tƣ là một hoạt động kinh tế riêng 

biệt nhỏ nhất trong công tác kế hoạch hoá nền kinh tế chung. 

Về mặt nội dung: Dự án đầu tƣ là tổng thể các hoạt động dự kiến với các 

nguồn lực và chi phí cần thiết, đƣợc bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời 

gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tƣợng nhất 

định nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế – xã hội nhất định. 

Một dự án đầu tƣ bao gồm các yếu tố cơ bản sau: 
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- Các mục tiêu của dự án: là những kết quả và lợi ích mà dự án đem lại cho 

nhà đầu tƣ và xã hội. 

- Các hoạt động (các giải pháp về tổ chức, kinh tế, kỹ thuật) để thực hiện 

mục tiêu của dự án. 

-  Các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động của dự án và chi phí về 

các nguồn lực đó. 

-  Thời gian, địa điểm thực hiện các hoạt động của dự án. 

-  Các nguồn vốn đầu tƣ để tạo nên vốn đầu tƣ của dự án. 

-  Các sản phẩm và dịch vụ đƣợc tạo ra của dự án. 

Nhƣ  vậy, dự án đầu tƣ không phải là một ý định hay phác thảo mà có tính cụ 

thể và có mục tiêu xác định, nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định.  

Dự án đầu tƣ không phải là một nghiên cứu trừu tƣợng hay ứng dụng mà 

phải cấu trúc lên một thực tế mới, một thực tế mà trƣớc đó còn chƣa tồn tại một 

nguyên bản tƣơng ứng. Vì liên quan đến một thực tế trong tƣơng lai nên bất kỳ dự 

án đầu tƣ cũng có một độ bất định và những rủi ro có thể xảy ra. 

Dự án đầu tƣ cũng không phải là một cơ hội đầu tƣ mà là những hành động 

để biến cơ hội đầu tƣ thành hiện thực. 

1.1.2. Yêu cầu của dự án đầu tƣ 

Một dự án đầu tƣ trƣớc hết phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tính khoa học: Tính khoa học của các dự án đầu tƣ đòi hỏi những ngƣời 

soạn thảo dự án phải nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ càng và tính toán thận trọng, chính xác 

từng nội dung của dự án, đặc biệt là nội dung về mặt tài chính, nội dung về công 

nghệ kỹ thuật. Cần có sự tƣ vấn của các cơ quan chuyên môn về dịch vụ đầu tƣ 

trong quá trình soạn thảo dự án. 

- Tính thực tiễn: muốn đảm bảo tính thực tiễn, các nội dung của dự án phải 

đƣợc nghiên cứu và xác định trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá đúng mức các 

điều kiện và hoàn cảnh cụ thể liên quan trực tiếp và gián tiếp tới hoạt động đầu tƣ. 

- Tính pháp lý: dự án cần có cơ sở pháp lý vững chắc, tức là phù hợp với 

chính sách và luật pháp của nhà nƣớc. Điều này đòi hỏi ngƣời soạn thảo dự án phải 
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nghiên cứu kỹ chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc và các văn bản pháp quy liên 

quan tới hoạt động đầu tƣ. 

- Tính đồng nhất: để đảm bảo tính thống nhất của dự án, các dự án phải tuân 

thủ các quy định chung của các cơ quan chức năng về hoạt động đầu tƣ, kể cả các 

quy định về thủ tục đầu tƣ. Đối với các dự án quốc tế thì chúng còn phải tuân thủ 

những quy định chung mang tính quốc tế. 

1.1.3. Phân loại dự án đầu tƣ 

Dự án đầu tƣ có thể đƣợc phân loại theo các tiêu chí chính sau đây: 

- Theo cơ cấu tái sản xuất: 

Dự án đầu tƣ đƣợc phân thành dự án đầu tƣ theo chiều rộng và dự án đầu tƣ 

theo chiều sâu. Đầu tƣ chiều rộng có vốn lớn để khê đọng lâu, thời gian thực hiện 

đầu tƣ và thời gian cần hoạt động để thu hồi đủ vốn lâu, tính chất kỹ thuật phức tạp, 

độ mạo hiểm cao. Còn đầu tƣ theo chiều sâu đòi hỏi khối lƣợng vốn ít hơn, thời 

gian thực hiện đầu tƣ không lâu, độ mạo hiểm thấp hơn so với đầu tƣ theo chiều 

rộng. 

- Theo giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tƣ trong quá trình tái sản xuất xã hội: 

 Có thể phân loại dự án đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh thành dự án 

đầu tƣ thƣơng mại và dự án đầu tƣ sản xuất. Dự án đầu tƣ thƣơng mại là loại dự án 

đầu có thời gian thực hiện đầu tƣ và hoạt động của các kết quả đầu tƣ để thu hồi vốn 

đầu tƣ ngắn, tính chất bất định không cao lại dễ dự đoán. Dự án đầu tƣ sản xuất là 

loại dự án đầu tƣ có thời hạn hoạt động dài hạn, vốn đầu tƣ lớn, thu hồi chậm, thời 

gian thực hiện đầu tƣ lâu, độ mạo hiểm cao, tính chất kỹ thuật phức tạp, chịu tác 

động của nhiều yếu tố trong tƣơng lai. 

- Theo phân cấp quản lý: 

 Dự án đầu tƣ phân chia thành dự án đầu tƣ nhóm A, B, C tuỳ theo tính chất 

và quy mô của dự án. Dự án nhóm A do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định; dự án 

nhóm B và C do Bộ trƣởng, thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính 

phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

- Theo nguồn vốn: 
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 Dự án đầu tƣ có dự án đầu tƣ có vốn huy động trong nƣớc và dự án đầu tƣ 

có vốn huy động từ nƣớc ngoài. 

- Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng để thu hồi đủ vốn đã bỏ ra: 

 Dự án đầu tƣ có thể phân chia thành dự án đầu tƣ ngắn hạn có thời hạn dƣới 12 

tháng (dự án đầu tƣ thƣơng mại) và dự án đầu tƣ trung, dài hạn có thời hạn trên 12 tháng 

(các dự án đầu tƣ sản xuất, đầu tƣ  phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng 

,…) 

1.2. Khái quát chung về thẩm định dự án đầu tƣ 

1.2.1. Khái niệm, sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của thẩm định dự án đầu tƣ 

1.2.1.1.Khái niệm 

Dự án đầu tƣ sau khi soạn thảo, tính toán xong cần phải đƣợc xem xét, kiểm 

tra, đánh giá một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án để đánh giá 

tính hợp lý, tính hiệu quả, tính khả thi của dự án.  

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về thẩm định tuỳ theo tính chất của dự án 

và chủ thể có thẩm quyền thẩm định, song đứng trên giác độ tổng quát có thể định 

nghĩa nhƣ sau: 

Thẩm định dự án đầu tƣ là việc thẩm tra, so sánh, đánh giá một cách khách quan, 

khoa học và toàn diện các nội dung của dự án hoặc so sánh đánh giá các phƣơng án của 

một hay nhiều dự án để đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án. Từ 

đó có những quyết định đầu tƣ, cho phép đầu tƣ và cấp tín dụng. 

Thẩm định dự án đầu tƣ tại ngân hàng là việc tổ chức xem xét một cách 

khách quan, toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hƣởng trực tiếp tới tính khả thi và 

khả năng hoàn trả vốn đầu tƣ của khách hàng để phục vụ cho việc xem xét, quyết 

định cho khách hàng vay vốn để đầu tƣ dự án. 

1.2.1.2. Sự cần thiết khách quan phải thẩm định dự án 

Để bỏ ra một lƣợng vốn lớn trong hiện tại và chỉ có thể thu hồi vốn trong 

tƣơng lai khá xa, nên trƣớc khi đầu tƣ vốn vào các dự án thì các nhà đầu tƣ phải tiến 

hành soạn thảo chƣơng trình, dự án hoặc báo cáo đầu tƣ. Công việc này liên quan 

đến nhiều ngành, lĩnh vực,… nên phải huy động sức lực, trí tuệ của nhiều ngƣời, 
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nhiều tổ chức. Việc tổ chức phối hợp hoạt động này khó tránh khỏi những mâu 

thuẫn hay sai sót nên phải đƣợc rà soát, điều chỉnh lại. 

Việc thẩm định dự án đầu tƣ có ý nghĩa quan trọng đối với các chủ thể, thể hiện: 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc: việc thẩm định dự án đầu tƣ giúp các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc đánh giá đƣợc tính hợp lý của dự án đứng trên giác độ hiệu 

quả kinh tế xã hội. Tất cả các dự án đầu tƣ thuộc mọi nguồn vốn, của mọi thành 

phần kinh tế đều phải huy động các nguồn lực xã hội và đều tham gia vào quá trình 

khai thác, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của đất nƣớc và có thể gây tác động 

xấu đến cộng đồng. Nhà nƣớc cần kiểm tra lại những ảnh hƣởng tích cực, tiêu cực 

của dự án đến cộng đồng, nhằm kịp thời ngăn chặn, ràng buộc hay hỗ trợ dự án. 

- Đối với chủ đầu tƣ: việc thẩm định dự án đầu tƣ giúp chủ đầu tƣ lựa chọn đƣợc 

các dự án đầu tƣ tốt nhất theo quan điểm hiệu quả tài chính và tính khả thi của dự án. 

- Đối với các định chế tài chính: việc thẩm định dự án đầu tƣ có ý nghĩa rất lớn là 

giúp các định chế tài chính đƣa ra quyết định chính xác về việc cho vay hoặc tài trợ cho 

dự án theo các quan điểm khác nhau, để ngăn chặn sự đổ bể, lãng phí vốn đầu tƣ. 

Việc soạn thảo dự án đầu tƣ vẫn mang tính chủ quan của ngƣời soạn thảo. Để 

đảm bảo tính khách quan cần phải thẩm định. Ngƣời thẩm định thƣờng khách quan 

và có tầm nhìn rộng hơn trong nhìn nhận và đánh giá, do vị trí của ngƣời thẩm định 

tạo nên, họ đƣợc phép tiếp cận và có điều kiện thu thập, tổng hợp thông tin đầy đủ 

hơn. Đặc biệt khi xem xét lợi ích của cả cộng đồng, ngƣời thẩm định ít bị lợi ích 

trực tiếp của dự án chi phối. 

Nhƣ vậy, thẩm định dự án là cần thiết, nó là một bộ phận của công tác quản 

lý, nhằm đảm bảo cho dự án đƣợc thực thi và đạt hiệu quả. 

1.2.1.3. Mục đích của thẩm định dự án 

Việc thẩm định dự án đầu tƣ nhằm các mục đích sau: 

- Đánh giá tính hợp lý của dự án: Tính hợp lý đƣợc biểu hiện một cách tổng 

hợp (biểu hiện trong tính hiệu quả và tính khả thi) và đƣợc biểu hiện ở từng nội 

dung và cách thức tính toán của dự án (hợp lý trong xác định mục tiêu, trong xác 
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định các nội dung của dự án). Khối lƣợng công việc cần tiến hành, các chi phí cần 

thiết và các kết quả đạt đƣợc. 

- Đánh giá tính hiệu quả của dự án: Bao gồm cả hiệu quả tài chính và hiệu 

quả kinh tế – xã hội. 

- Đánh giá tính khả thi của dự án: Đây là mục đích hết sức quan trọng trong 

thẩm định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thi. Tất nhiên 

hợp lý và hiệu quả là hai điều kiện quan trọng để dự án có tính khả thi. Nhƣng tính 

khả thi còn phải xem xét với nội dung và phạm vi rộng hơn của dự án (xem xét các 

kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trƣờng pháp lý của dự án …) 

Ba mục tiêu trên đồng thời là những yêu cầu chung đối với mọi dự án đầu tƣ 

nếu các dự án muốn đƣợc đầu tƣ hoặc tài trợ.  

1.2.1.4. Yêu cầu của thẩm định dự án đầu tƣ 

Yêu cầu về nội dung thẩm định dự án đầu tƣ có sự khác nhau về mức độ và 

chi tiết giữa các dự án, tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của dự án, nguồn vốn đƣợc 

huy động và chủ thể có thẩm quyền thẩm định. Tuy vậy, dù đứng trên góc độ nào 

thì chủ thể có thẩm quyền thẩm định cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nắm vững các yêu cầu chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội của đất nƣớc, 

của địa phƣơng và các quy chế, luật pháp của nhà nƣớc. 

- Hiểu biết về bối cảnh, điều kiện và đặc điểm cụ thể của dự án; nắm vững 

tình hình sản xuất – kinh doanh, các số liệu tài chính của doanh nghiệp, các quan hệ 

kinh tế – tài chính tín dụng của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác, với ngân 

hàng, ngân sách nhà nƣớc. 

- Biết khai thác số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các thông 

tin về giá cả và thị trƣờng để phân tích tình hình chung của doanh nghiệp, từ đó có 

thêm căn cứ vững chắc để quyết định đầu tƣ hoặc cho phép đầu tƣ. 

- Biết kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật quan trọng 

của dự án. 

- Thẩm định kịp thời, đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện về nội 

dung dự án. 
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1.2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ 

Việc thẩm định dự án đầu tƣ đều tuân theo một quy trình thẩm định nhất 

định. Dựa trên quy trình thẩm định chung đó, các ngân hàng thƣờng xây dựng và áp 

dụng cho nội bộ mình một quy trình thẩm định riêng phù hợp với điều kiện của 

ngân hàng mình và tuân thủ theo đúng quy định của Ngân hàng nhà nƣớc và pháp 

luật.  

Trong quy trình thẩm định dự án đầu tƣ, kết quả của giai đoạn trƣớc luôn là tiền 

đề để thực hiện  các giai đoạn tiếp theo, ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc của các 

giai đoạn sau. Nhƣng tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể mà các giai đoạn của quy trình thẩm 

định dự án có thể đƣợc các cán bộ tín dụng áp dụng một cách linh hoạt, tạo thuận lợi 

cho khách hàng vay vốn. Kết quả đánh giá của các cán bộ tín dụng sẽ quyết định đến 

hiệu quả tín dụng. Nếu kết quả đánh giá sai sẽ làm giảm hiệu quả đầu tƣ. 

Một quy trình thẩm định dự án đầu tƣ nói chung tại các NHTM Việt Nam 

thƣờng bao gồm các bƣớc sau: 

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Bƣớc 1 

Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng 

Bƣớc 2 

Thẩm định tín dụng 

Bƣớc 3 

Quyết định tín dụng 

Bƣớc 4 

Giải ngân 

Bƣớc 5 

Giám sát và thanh lý tín dụng 
 

1.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tƣ trong hoạt động tín dụng ngân hàng 

Trên cơ sở kiểm tra sơ bộ hồ sơ vay vốn, kiểm tra thực tế đối với khách hàng 

và tập hợp các căn cứ để thẩm định dự án đầu tƣ; ngân hàng tiến hành thẩm định dự 

án đầu tƣ. Với tƣ cách là nhà tài trợ vốn, việc thẩm định dự án đầu tƣ sẽ tập trung 
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chủ yếu vào phân tích, đánh giá về khía cạnh hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ 

của dự án. Các yếu tố khác nhƣ hiệu quả về mặt xã hội, hiệu quả kinh tế nói chung 

cũng sẽ đƣợc đề cập tới tuỳ theo đặc điểm và yêu cầu của từng dự án. 

Các nội dung chính khi thẩm định dự án đầu tƣ cần phải tiến hành phân tích, 

đánh giá bao gồm: 

1.3.1. Thẩm định về tính pháp lý và tƣ cách của khách hàng 

Mục đích của ngân hàng khi thẩm định tính pháp lý và tƣ cách khách hàng 

trƣớc hết là để xác định một trong những điều kiện đƣợc vay vốn ngân hàng và xác 

định tƣ cách, uy tín và thiện chí trong việc trả nợ ngân hàng của khách hàng. 

- Về điều kiện pháp lý: Khách hàng phải có năng lực pháp luật dân sự, năng 

lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 

Theo khoản 1 điều 7 quyết định của thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc Việt 

Nam số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành quy 

chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng quy định về một trong các điều 

kiện để khách hàng đƣợc vay vốn ngân hàng là: 

“1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách 

nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật: 

a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam: 

- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự; 

- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải có năng lực pháp luật và năng 

lực hành vi dân sự; 

- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân 

sự; 

- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; 

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và 

năng lực hành vi dân sự; 

b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nƣớc ngoài phải có năng 

lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nƣớc 

mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nƣớc 
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ngoài đó đƣợc Bộ Luật Dân sự của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các 

văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc đƣợc điều ƣớc quốc tế mà 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.” 

Để đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng cần xem xét các hồ sơ sau: 

+ Quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh 

+ Điều lệ hoạt động 

+ Quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt 

+ Giấy phép hành nghề 

+ Giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp 

+ Các văn bản uỷ quyền hoặc xác định về thẩm quyền trong quan hệ vay 

vốn.  

+ Các văn bản khác theo quy định của pháp luật 

- Về tƣ cách và uy tín của khách hàng: Tƣ cách của khách hàng đƣợc ngân 

hàng thẩm định thông qua rất nhiều kênh khác nhau nhƣ qua các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng (truyền hình, báo chí, internet …), qua nguồn thông tin thân cận, qua 

trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của Ngân hàng nhà nƣớc, qua kiểm nghiệm thực 

tế về cách ứng xử với chủ nợ, thiện chí trả nợ vay ngân hàng, hay nói chung là quan 

hệ tín dụng trƣớc đây đối với các tổ chức tín dụng. 

Tƣ cách đƣợc hiểu là phẩm chất của khách hàng. Khách hàng có phẩm chất 

tốt sẽ muốn trả nợ và sẵn lòng trả khi khoản vay đến hạn. Những yếu tố xác định tƣ 

cách của ngƣời đi vay nhƣ sau: 

+ Tính trung thực: Khi khách hàng là ngƣời trung thực, họ sẽ cố gắng hết sức 

để trả món nợ và sẽ không chạy trốn trách nhiệm. 

+ Tính biết suy nghĩ: Khi khách hàng là ngƣời biết suy nghĩ, họ sẽ hoàn trả 

nợ đúng hạn và không đƣa ra những lý do không hợp lý để từ chối hoàn trả nợ. 

+ Tinh thần trách nhiệm: Khi khách hàng có tinh thần trách nhiệm sẽ đối mặt 

với trách nhiệm và không lảng tránh nó. 

+ Thái độ đúng đắn: Khách hàng với thái độ đúng đắn sẽ cố gắng hoàn tất 

nghĩa vụ trả nợ. 
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+ Có đạo đức tốt: Nếu khách hàng có đạo đức tốt nhƣ khiêm tốn, công bằng, 

kiên nhẫn, ôn hoà, họ sẽ coi trọng và giữ gìn thanh danh của mình bằng cách hoàn 

trả các món nợ. 

Việc thẩm định tƣ cách và uy tín của khách hàng là công việc rất quan trọng. 

Điều này giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình cho vay, đề phòng và phát hiện kịp 

thời những âm mƣu, thủ đoạn lừa đảo của khách hàng đối với ngân hàng, tăng khả 

năng thu nợ vay của ngân hàng cả trong những trƣờng hợp khách hàng gặp khó 

khăn về mặt tài chính.  

1.3.2. Thẩm định về tình hình tài chính của khách hàng 

Trƣớc khi thẩm định dự án đầu tƣ, ngân hàng phải tiến hành thẩm định về 

tình hình tài chính của khách hàng nhằm đánh giá chính xác thực trạng tài chính của 

doanh nghiệp, khả năng độc lập và khả năng tự cân đối đƣợc nguồn vốn trong kinh 

doanh cũng nhƣ chi trả khi cần thiết. Đây là một trong những cơ sở để ngân hàng 

quyết định có đầu tƣ vào dự án hay không? 

Khi tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp, ngân hàng cần phân tích các 

nội dung chủ yếu sau đây: 

* Phân tích tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp 

Tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp thể hiện qua cơ cấu và sự biến động 

của nguồn vốn. Thông qua cơ cấu nguồn vốn không những đánh giá đƣợc chính 

sách tài chính của doanh nghiệp mà còn cho thấy đƣợc khả năng tự chủ hay phụ 

thuộc về tài chính của doanh nghiệp. Nếu tỷ trọng nguồn vốn của chủ sở hữu càng 

nhỏ chứng tỏ sự độc lập về tài chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ phụ thuộc 

về mặt tài chính đối với các chủ nợ cao và ngƣợc lại. 

Nhƣ vậy, phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn để khái quát đánh 

giá khả năng tự tài trợ về mặt tài chính của doanh nghiệp, xác định mức độ độc lập 

tự chủ trong sản xuất kinh doanh hoặc những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải 

trong việc khai thác nguồn vốn. 

* Phân tích vốn lƣu động và vốn lƣu động ròng 

- Vốn lƣu động là nguồn vốn để tài trợ cho tài sản lƣu động của doanh nghiệp. 
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Vốn lƣu động = Tài sản ngắn hạn – các khoản phải trả ngắn hạn 

- Vốn lƣu động ròng = Nguồn vốn ổn định – tài sản dài hạn 

Nguồn vốn ổn định bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn 

Hoặc: Vốn lƣu động ròng = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn 

Vốn lƣu động ròng là khoản chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản 

dài hạn. Nó cho biết mức độ tài trợ của nguồn vốn dài hạn vào các tài sản ngắn hạn.  

+ Vốn lƣu động ròng > 0: Vốn lƣu động ròng dƣơng chứng tỏ sự an toàn và 

khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng cao. Nguồn vốn dài hạn không chỉ đủ 

tài trợ cho các tài sản dài hạn mà còn thừa để tài trợ vào tài sản ngắn hạn. Doanh 

nghiệp không lấy nguồn vốn ngắn hạn để đầu tƣ dài hạn hay toàn bộ tài sản dài hạn 

của doanh nghiệp đã đƣợc tài trợ bằng các nguồn vốn ổn định. 

+ Vốn lƣu động ròng = 0: Nguồn vốn dài hạn chỉ vừa đủ để tài trợ vào các tài 

sản dài hạn. Cân bằng tài chính cũng rất mong manh. Nếu sau khi chi trả các khoản 

nợ ngắn hạn, doanh nghiệp không đƣợc chủ nợ cho vay lại (tái tài trợ) thì hoạt động 

của doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, thậm chí ngƣng trệ sản xuất. 

+ Vốn lƣu động ròng < 0: Vốn dài hạn không đủ để đầu tƣ vào tài sản dài 

hạn, doanh nghiệp đã lấy nguồn vốn ngắn hạn để đầu tƣ dài hạn. Doanh nghiệp có 

khả năng mất khả năng thanh toán do giá trị tài sản có thể chuyển đổi thành tiền 

nhanh chóng (tài sản ngắn hạn) không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, 

doanh nghiệp buộc phải bán các tài sản cố định hay thanh lý. 

Nhƣ vậy, khi phân tích vốn lƣu động ròng, ngân hàng có thể đánh giá đƣợc 

việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhƣ thế nào, tránh đƣợc nguy cơ sử dụng vốn 

sai mục đích khi cho vay. 

* Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, trƣớc hết tiến hành đánh giá 

chung báo cáo kết quả kinh doanh, sau đó đi sâu phân tích các nhóm chỉ tiêu cụ thể. 

 - Đánh giá chung: Phân tích, xem xét sự biến động của từng chỉ tiêu trên 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa kỳ này với kỳ trƣớc dựa vào việc so 

sánh cả về số tuyệt đối và tƣơng đối. Đặc biệt chú ý đến sự biến động của doanh thu 
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thuần, tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trƣớc thuế, lợi nhuận sau 

thuế. 

- Nhóm các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí 

+ Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần 

= %100x
thuÇnthuDoanh

n¸hµngbvèn¸Gi
 

Chỉ tiêu này cho biết trong tổng số doanh thu thuần thu đƣợc thì giá vốn 

hàng bán chiếm bao nhiêu %. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ việc quản lý các 

khoản chi phí trong giá vốn hàng bán càng tốt và ngƣợc lại. 

+ Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần 

= %100x
thuÇnthuDoanh

hµngn¸bphÝChi
 

Chỉ tiêu này phản ánh để thu đƣợc 100 đồng doanh thu thuần thì doanh 

nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí bán hàng. 

+ Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu thuần 

= %100x
thuÇnthuDoanh

nghiÖpdoanhlýn¶quphÝChi
 

Chỉ tiêu này phản ánh để thu đƣợc 100 đồng doanh thu thuần thì doanh 

nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Nhóm các chỉ tiêu phản ảnh kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời tài chính 

+ Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu  

= %100x
thuÇnthuDoanh

KD§HtõnhuËnLîi
 

Chỉ tiêu này phản ánh trong 100 đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh. 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu  

= %100x
thuÇnthuDoanh

thuÕsaunhuËnLîi
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Chỉ tiêu này phản ánh trong 100 đồng doannh thu thuần có bao nhiêu đồng 

lợi nhuận trƣớc thuế.  

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản = 
Lợi nhuận sau thuế 

Tổng tài sản bình quân 

 Chỉ tiêu này phản ánh khi sử dụng bình quân 1 đồng tài sản thì tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế và lãi vay.  

+ Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu = 
Lợi nhuận sau thuế 

Vốn chủ sơ hữu bình quân 

ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u nãi riªng vµ kh¶ n¨ng 

sinh lêi cña toµn bé vèn cña doanh nghiÖp nãi chung. 

* Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n 

XÐt vÒ mÆt thêi gian th× doanh nghiÖp cã c¸c kho¶n nî sau: nî ng¾n h¹n, nî 

trung vµ dµi h¹n. VÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña ng©n hµng lµ liÖu sè vèn mµ ng©n 

hµng bá ra ®Çu t cã thu håi l¹i ®îc hay kh«ng vµ møc ®é rñi ro lµ bao nhiªu? 

§Ó cã thÓ tr¶ lêi ®îc c©u hái trªn, ng©n hµng cÇn ®i s©u ph©n tÝch ®¸nh gi¸ 

c¸c chØ tiªu sau: 

- HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng tµi s¶n/nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n 

HÖ sè nµy cho biÕt mèi quan hÖ gi÷a tæng tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang qu¶n 

lý, sö dông víi tæng nî ph¶i tr¶. Khi gi¸ trÞ cña hÖ sè nµy nhá h¬n 1 nghÜa lµ toµn bé 

tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî. NÕu hÖ sè lín h¬n 

1 nghÜa lµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî.  

- HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n = Tµi s¶n lu ®éng/Nî ng¾n h¹n 

HÖ sè nµy ph¶n ¸nh møc ®é ®¶m b¶o cña c¸c tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh 

tiÒn trong mét giai ®o¹n t¬ng øng víi thêi h¹n cña kho¶n nî.  

- HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (TiÒn + §Çu t ng¾n h¹n + C¸c kho¶n 

ph¶i thu)/Nî ng¾n h¹n 

Tû lÖ nµy cho biÕt kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng phô thuéc 

vµo viÖc b¸n tµi s¶n dù tr÷.  

- HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = Vèn b»ng tiÒn/Nî qu¸ h¹n vµ ®Õn h¹n  
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HÖ sè nµy thÓ hiÖn møc tiÒn mÆt cã thÓ ®¸p øng ngay cho c¸c kho¶n nî ®Õn 

h¹n ph¶i tr¶.  

* Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh 

Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh vµ rñi ro tµi chÝnh cña 

doanh nghiÖp. 

- HÖ sè tµi trî = Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn doanh nghiÖp ®ang 

sö dông. 

- Tû sè nî dµi h¹n = Vèn vay trung vµ dµi h¹n/Vèn chñ së h÷u 

HÖ sè nµy thÓ hiÖn nghÜa vô cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî. HÖ sè 

nµy cµng thÊp th× c¸c kho¶n nî cµng ®îc b¶o ®¶m. 

* Nhãm chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn 

Khi ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn, ngêi ta thêng sö dông c¸c chØ tiªu sau: 

- Vßng quay hµng tån kho = Gi¸ vèn hµng b¸n/Hµng tån kho b×nh qu©n  

HÖ sè nµy cho biÕt sè vßng quay cña tiÒn trong n¨m. Sè vßng quay cµng lín 

th× ®ång vèn ®îc sö dông cµng hiÖu qu¶. 

- Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Doanh thu thuÇn/Sè d b×nh qu©n c¸c 

kho¶n ph¶i thu 

Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n 

ph¶i thu nhanh, vèn cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ chiÕm dông. 

- Vßng quay vèn lu ®éng = Doanh thu thuÇn/Vèn lu ®éng b×nh qu©n 

HÖ sè nµy cho biÕt sè vßng quay cña tiÒn trong n¨m. Sè vßng quay cµng lín 

th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao. 

*  Ph©n tÝch t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ 

Ph©n tÝch lu chuyÓn tiÒn tÖ lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ kh¸ch quan t×nh h×nh 

ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. 

Ph©n tÝch lu chuyÓn tiÒn tÖ ®Ó dù ®o¸n kh¶ n¨ng vÒ sè lîng, thêi h¹n vµ ®é 

tin cËy cña c¸c luång tiÒn trong t¬ng lai, kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc nhu cÇu vay 

vèn cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã thÓ tr¶ lêi ®îc c©u hái: TiÒn tõ ®©u mang l¹i vµ 

tiÒn ®îc chi cho môc ®Ých g×? T¹i sao doanh nghiÖp ®ang lµm ¨n cã l·i mµ vÉn ph¶i 

®i vay tiÒn ®Ó nép thuÕ, vÉn cã thÓ bÞ ph¸ s¶n v× kh«ng cã tiÒn ®Ó tr¶ nî? 
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1.3.3. ThÈm ®Þnh vÒ dù ¸n ®Çu t 

NÕu thÈm ®Þnh tÝnh ph¸p lý vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng lµ ®iÒu 

kiÖn ®Çu tiªn ®Ó kÕt luËn cã tiÕp tôc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t hay kh«ng th× thÈm ®Þnh 

dù ¸n ®Çu t l¹i cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi ng©n hµng lµ cã ®Çu t hay kh«ng. 

Bëi v×, chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña 

kho¶n vay, lo¹i bá ®îc nh÷ng dù ¸n ®Çu t kh«ng hiÖu qu¶ hoÆc kÐm hiÖu qu¶ h¬n. 

V× vËy, ng©n hµng cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. VÒ phÝa 

ng©n hµng, víi t c¸ch lµ ®¬n vÞ cho vay vèn, viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t sÏ tËp 

trung chñ yÕu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ khÝa c¹nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî 

cña dù ¸n. C¸c khÝa c¹nh kh¸c nh hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi, hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi 

chung còng sÏ ®îc ®Ò cËp tuú theo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña tõng dù ¸n. Th«ng 

thêng, c¸c ng©n hµng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trªn c¸c néi dung chÝnh sau: 

1.3.3.1. Xem xÐt, ®¸nh gi¸ s¬ bé theo c¸c néi dung quan träng cña dù ¸n 

- Môc tiªu ®Çu t cña dù ¸n 

- Sù cÇn thiÕt ®Çu t dù ¸n 

- Quy m« ®Çu t: c«ng suÊt thiÕt kÕ, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, c¬ cÊu s¶n phÈm vµ 

dÞch vô ®Çu ra cña dù ¸n, ph¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm. 

- Quy m« vèn ®Çu t: Tæng vèn ®Çu t, c¬ cÊu vèn ®Çu t theo c¸c khÝa c¹nh 

kh¸c nhau, ph¬ng ¸n nguån vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n: vèn tù cã, vèn ®îc cÊp, vèn 

vay, vèn liªn doanh liªn kÕt,… 

- Dù kiÕn tiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. 

1.3.3.2. Ph©n tÝch vÒ thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô ®Çu ra cña 

dù ¸n 

* §¸nh gi¸ tæng quan vÒ nhu cÇu s¶n phÈm dù ¸n 

ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tæng quan nhu cÇu s¶n phÈm, dÞch vô ®Çu ra cña dù 

¸n sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung chÝnh sau: 

- T×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô c¸c s¶n phÈm, dÞch vô thay thÕ ®Õn thêi ®iÓm 

thÈm ®Þnh. 

- ¦íc tÝnh tæng nhu cÇu hiÖn t¹i vÒ s¶n phÈm, dÞch vô ®Çu ra cña ph¬ng ¸n. 
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- Dù tÝnh tæng nhu cÇu trong t¬ng lai ®èi víi s¶n phÈm, dÞch vô ®Çu ra cña 

ph¬ng ¸n. 

- Ƣớc tính mức tiêu thụ gia tăng hàng năm của thị trƣờng nội địa và khả năng 

xuất khẩu sản phẩm dự án trong đó lƣu ý liên hệ với mức gia tăng trong quá khứ, khả 

năng sản phẩm dự án có thể bị thay thế bởi các sản phẩm khác có cùng công dụng. 

Trên cơ sở phân tích quan hệ cung cầu, tín hiệu thị trƣờng đối với sản phẩm, 

dịch vụ đầu ra của dự án, đƣa ra nhận xét về thị trƣờng tiêu thụ đối với sản phẩm, 

dịch vụ đầu ra của dự án, nhận định về sự cần thiết và tính hợp lý của dự án đầu tƣ 

trên các phƣơng diện nhƣ: 

- Sự cần thiết phải đầu tƣ trong giai đoạn hiện nay 

- Sự hợp lý của quy mô đầu tƣ, cơ cấu sản phẩm 

- Sự hợp lý về việc triển khai thực hiện đầu tƣ (các giai đoạn đầu tƣ, mức 

huy động công suất thiết kế). 

* Đánh giá tổng quan về cung sản phẩm 

- Xác định năng lực sản xuất, cung cấp đáp ứng nhu cầu trong nƣớc hiện tại 

của sản phẩm dự án nhƣ thế nào, các nhà sản xuất trong nƣớc đã đáp ứng bao nhiêu 

phần trăm, phải nhập khẩu bao nhiêu. Việc nhập khẩu là do sản xuất trong nƣớc 

chƣa đáp ứng đƣợc hay sản phẩm nhập khẩu có ƣu thế cạnh tranh hơn. 

- Dự đoán biến động của thị trƣờng trong tƣơng lai khi có các dự án khác, 

đối tƣợng khác cùng tham gia vào thị trƣờng sản phẩm và dịch vụ đầu ra của dự án. 

- Sản lƣợng nhập khẩu trong những năm qua, dự kiến khả năng nhập khẩu 

trong thời gian tới. 

- Dự đoán ảnh hƣởng của các chính sách của nhà nƣớc Việt Nam 

- Đƣa ra số liệu dự kiến về tổng cung, tốc độ tăng trƣởng về tổng cung sản 

phẩm, dịch vụ. 

* Thị trƣờng mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án 

Trên cơ sở đánh giá tổng quan về quan hệ cung cầu sản phẩm của dự án, xem 

xét, đánh giá về các thị trƣờng mục tiêu của sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án là 
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thay thế hàng nhập khẩu, xuất khẩu hay chiếm lĩnh thị trƣờng nội địa của các nhà 

sản xuất khác. Việc định hƣớng thị trƣờng này có hợp lý hay không. 

Để đánh giá khả năng đạt đƣợc các mục tiêu thị trƣờng, cán bộ tín dụng cần 

thẩm định khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án đối với: 

Thị trƣờng nội địa: cần xem xét, đánh giá các mặt sau: 

- Hình thức, mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm của dự án so với các sản phẩm 

cùng loại trên thị trƣờng thế nào, có ƣu điểm gì không. 

- Sản phẩm có phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu thụ, xu hƣớng tiêu thụ hay 

không. 

- Giá cả so với các sản phẩm cùng loại trên thị trƣờng thế nào, có rẻ hơn 

không, có phù hợp với xu hƣớng thu nhập, khả năng tiêu thụ hay không. 

Thị trƣờng nƣớc ngoài: 

- Sản phẩm có khả năng đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn để xuất khẩu hay 

không (tiêu chuẩn chất lƣợng, vệ sinh …). 

- Quy cách, chất lƣợng, mẫu mã, giá cả có những ƣu thế nhƣ thế nào so với 

các sản phẩm cùng loại trên thị trƣờng dự kiến xuất khẩu. 

- Thị trƣờng dự kiến xuất khẩu có bị hạn chế bởi hạn ngạch không. 

- Sản phẩm cùng loại của Việt Nam đã thâm nhập đƣợc vào thị trƣờng xuất 

khẩu dự kiến chƣa, kết quả nhƣ thế nào. 

 

 

* Phƣơng thức tiêu thụ và mạng lƣới phân phối:  

- Sản phẩm của dự án dự kiến đƣợc tiêu thụ theo phƣơng thức nào, có cần hệ 

thống phân phối không. 

- Mạng lƣới phân phối của sản phẩm dự án đã đƣợc xác lập hay chƣa, mạng lƣới 

phân phối có phù hợp với đặc điểm của thị trƣờng hay không. Cán bộ tín dụng cũng phải 

ƣớc tính chi phí thiết lập mạng lƣới phân phối khi tính toán hiệu quả của dự án. 

- Phƣơng thức bán hàng trả chậm hay trả ngay để dự kiến các khoản phải thu 

khi tính toán nhu cầu vốn lƣu động ở phần tính toán hiệu quả dự án. 
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- Nếu việc tiêu thụ chỉ dựa vào một số đơn vị về phân phối thì cần có nhận 

định xem có thể xẩy ra việc bị ép giá hay không. Nếu đã có đơn hàng cần xem xét 

tính hợp lý, hợp pháp và mức độ tin cậy khi thực hiện. 

* Đánh giá, dự kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án 

Trên cơ sở đánh giá thị trƣờng tiêu thụ, công suất thiết kế và khả năng cạnh tranh 

của sản phẩm dự án, cán bộ thẩm định phải đƣa ra đƣợc các dự kiến về khả năng tiêu thụ 

sản phẩm của dự án sau khi đi vào hoạt động theo các chỉ tiêu chính sau: 

- Sản lƣợng sản xuất, tiêu thụ hàng năm, sự thay đổi cơ cấu sản phẩm nếu dự 

án có nhiều loại sản phẩm. 

- Khách hàng có thể kịp thay đổi cơ cấu sản phẩm nếu phƣơng án có nhiều 

loại sản phẩm để phù hợp với tình hình thị trƣờng. 

- Diễn biến giá bán sản phẩm, dịch vụ đầu ra hàng năm. 

1.3.3.3. Đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án 

Trên cơ sở hồ sơ dự án và đặc tính kỹ thuật của dây chuyền công nghệ, đánh 

giá khả năng đáp ứng nguyên vật liệu đầu vào cho dự án qua: 

- Nhu cầu về nguyên nhiên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất hàng năm. 

- Các nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào: một hay nhiều nhà cung cấp, đã có 

quan hệ từ trƣớc hay mới thiết lập, khả năng cung ứng, mức độ tín nhiệm. 

- Chính sách nhập khẩu đối với các nguyên nhiên liệu đầu vào (nếu có). 

- Biến động về giá mua, nhập khẩu nguyên nhiên liệu đầu vào, tỷ giá trong 

trƣờng hợp phải nhập khẩu. 

- Đối với các dự án phải gắn với vùng nguyên liệu thì khả năng xây dựng 

vùng nguyên liệu nhƣ thế nào. 

Tất cả những phân tích đánh giá trên nhằm kết luận đƣợc hai vấn đề chính: 

+ Dự án có chủ động đƣợc nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào hay không? 

+ Những thuận lợi, khó khăn đi kèm với việc để có thể chủ động đƣợc nguồn 

nguyên nhiêu liệu đầu vào. 
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1.3.3.4. Đánh giá, nhận xét các nội dung về phƣơng diện kỹ thuật 

- Về địa điểm thực hiện dự án:  

+ Xem xét, đánh giá địa điểm có thuận lợi về mặt giao thông hay không, có 

gần các nguồn cung cấp (nguyên vật liệu, điện nƣớc,…) và thị trƣờng tiêu thụ hay 

không, nằm trong quy hoạch hay không. 

+ Cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có của địa điểm đầu tƣ thế nào; đánh giá so 

sánh về chi phí đầu tƣ so với các dự án tƣơng tự ở địa điểm khác. 

+ Địa điểm đầu tƣ có ảnh hƣởng lớn đến vốn đầu tƣ của dự án cũng nhƣ ảnh 

hƣởng đến giá thành, sức cạnh tranh nếu xa thị trƣờng nguyên vật liệu, tiêu thụ. 

- Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án: 

+ Công suất thiết kế dự kiến của dự án là bao nhiêu, có phù hợp với khả năng 

tài chính, trình độ quản lý, địa điểm, thị trƣờng tiêu thụ,… hay không. 

+ Sản phẩm của dự án là sản phẩm mới hay đã có sẵn trên thị trƣờng. 

+ Quy cách, phẩm chất, mẫu mã của sản phẩm nhƣ thế nào. 

+ Yêu cầu kỹ thuật, tay nghề để sản xuất sản phẩm có cao không. 

- Về công nghệ, thiết bị: Cần thẩm định quy trình công nghệ có tiên tiến, hiện 

đại không, lý do lựa chọn công nghệ,...  

- Quy mô, giải pháp xây dựng: Xem xét quy mô, giải pháp kiến trúc có phù 

hợp với dự án hay không, tiến độ thi công có phù hợp với việc cung cấp máy móc 

thiết bị, có phù hợp với thực tế không,… 

1.3.3.5. Đánh giá về phƣơng diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án 

-  Xem xét kinh nghiệm, trình độ tổ chức vận hành của chủ đầu tƣ dự án. 

Đánh giá sự hiểu biết, kinh nghiệm của khách hàng đối với việc tiếp cận, điều hành 

công nghệ, thiết bị mới của dự án. 

- Xem xét năng lực, uy tín các nhà thầu: tƣ vấn, thi công, cung cấp thiết bị, 

công nghệ,… 

- Khả năng ứng xử của khách hàng thế nào khi thị trƣờng dự kiến biến mất. 
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- Đánh giá về nguồn nhân lực của dự án: số lƣợng lao động dự án cần, đòi 

hỏi về tay nghề, trình độ kỹ thuật, kế hoạch đào tạo và khả năng cung ứng nguồn 

nhân lực cho dự án. 

1.3.3.6. Thẩm định về phƣơng diện tài chính của dự án     

* Một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành thẩm định dự án đầu tƣ 

Thẩm định về phƣơng diện tài chính của dự án nhằm đánh giá tính khả thi 

của dự án về mặt tài chính. Tuy nhiên, tiền lại có giá trị về mặt thời gian, do đó 

trƣớc khi thẩm định dự án phải hiểu thế nào là tiền có giá trị về mặt thời gian và 

phải xử lý ra sao trong quá trình thẩm định tài chính dự án. 

- Tiền có giá trị về mặt thời gian do ảnh hƣởng của các yếu tố nhƣ lạm phát, 

yếu tố ngẫu nhiên, lựa chọn hình thức đầu tƣ kinh doanh, thuộc tính vận động và 

khả năng sinh lợi của tiền. Do tiền có giá trị về thời gian nên khi so sánh, tổng hợp 

các khoản tiền phát sinh trong những khoảng thời gian khác nhau cần phải tính 

chuyển chúng về cùng một thời điểm (hay một mặt bằng thời gian). 

Chúng ta có thể sử dụng công thức tính chuyển các khoản tiền phát sinh trong 

thời kỳ phân tích về cùng một thời điểm là cuối thời kỳ phân tích (tƣơng lai), nhƣ sau: 

FV = PV.(1 + r)
n
 

Trong đó: 

FV: giá trị của một khoản tiền ở thời điểm trong tƣơng lai 

(1+r)
n
: hệ số tích luỹ hay hệ số tƣơng lai hoá giá trị tiền tệ dùng để chuyển 1 

khoản tiền từ giá trị ở mặt bằng thời gian hiện tại về mặt bằng thời gian tƣơng lai. 

r: tỷ suất tính kép 

n: số giai đoạn tính chuyển 

Hay chuyển các khoản tiền phát sinh trong thời kỳ phân tích về đầu thời kỳ 

phân tích (hiện tại), nhƣ sau: 

PV = FV.1/(1+r)
n
 

 

Trong đó: 

PV: giá trị của một khoản tiền ở thời điểm hiện tại 
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1/(1+r)
n
: hệ số chiết khấu hay hệ số hiện tại hoá giá trị tiền tệ để tính chuyển 

1 khoản tiền từ giá trị ở mặt bằng thời gian tƣơng lai về mặt bằng thời gian hiện tại. 

n: số giai đoạn tính chuyển 

Trong trƣờng hợp tỷ suất “r” thay đổi trong thời kỳ phân tích. Khi đó: 

PV = FV 

 i

n

i

r


1

1

1

 

Trong đó: ri là tỷ suất ở năm i 

-   Cách xác định tỷ suất r: 

+ Nếu vay vốn đầu tƣ: r = rvay (1 - TR) 

Trong đó: 

 rvay: lãi suất vay 

            TR: thuế suất thu nhập 

 Trong thực tế “r” thƣờng đƣợc xác định là mức lãi suất vay. 

+ Nếu dự án vay vốn từ nhiều nguồn với lãi suất khác nhau: 

r  = 

∑ Iv

∑ rIv
m

1=k
k

m

1=k
kk

 

Trong đó: 

r  : Mức lãi suất vay bình quân của các nguồn 

Ivk : Số vốn vay từ nguồn k 

rk : Lãi suất vay từ nguồn k 

m : Số nguồn vay  

* Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tƣ 

Trong quá trình đánh giá mặt tài chính của dự án, có ba nhóm chỉ tiêu chính 

cần phải đề cập, tính toán cụ thể: 

-  Chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài chính: 

+ Hệ số vốn tự có/vốn đi vay: Hệ số này phải lớn hơn hoặc bằng 1. Đối với 

dự án có triển vọng, hiệu quả thu đƣợc rõ ràng thì hệ số này có thể nhỏ hơn 1, 

khoảng 2/3 thì dự án thuận lợi. 
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+ Hệ số vốn tự có/tổng vốn đầu tƣ: Hệ số này phải lớn hơn hoặc bằng 50%. 

Đối với các dự án triển vọng, hiệu quả rõ ràng thì tỷ trọng này có thể là 40% thì dự 

án thuận lợi. 

Hai chỉ tiêu trên nói lên tiềm lực tài chính đảm bảo cho dự án thực hiện đƣợc 

thuận lợi. 

- Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của dự án 

+ Thu nhập thuần (NPV): Thu nhập thuần của dự án là thu nhập còn lại sau 

khi đã trừ đi các khoản chi phí của cả đời dự án. Thu nhập thuần của dự án thƣờng 

đƣợc tính chuyển về mặt bằng hiện tại. Chỉ tiêu này phản ánh quy mô lãi của dự án 

ở mặt bằng hiện tại (đầu kỳ phân tích). Giá trị hiện tại của thu nhập thuần còn đƣợc 

gọi là hiện giá thu nhập thuần, đƣợc xác định bằng công thức sau: 

NPV = 

( )
∑

r+1

CFn

0=i
i

i  

Trong đó:   CFi = Bi – Ci – Ki + SVi 

CFi: Dòng tiền năm i 

Ki: Đầu tƣ năm i 

Bi: Dòng thu năm i 

Ci: Dòng chi năm i 

SVi: Giá trị còn lại năm i 

r: Tỷ lệ chiết khấu đƣợc chọn 

n: Thời gian hoạt động của dự án 

           Khi tính toán giá trị NPV chúng ta cần quan tâm đến dòng tiền của dự án hay 

lƣợng tiền đi vào (lƣợng tiền thu vào) và đi ra (số tiền chi ra) từ dự án, đảm bảo cân 

đối thu chi (đảm bảo cân đối dòng tiền vào và dòng tiền ra). Cần phân biệt giữa thu 

nhập và dòng tiền ròng của dự án. Thu nhập là chênh lệch giữa doanh thu và các 

khoản mua tại thời điểm xem xét còn dòng tiền là chênh lệch giữa khoản thu và 

khoản chi tại thời điểm xem xét. Bởi vậy giá trị dòng tiền tệ ròng tại một thời điểm 

nào đó có thể khác với thu nhập của dự án tại thời điểm đó (có thể xảy ra thu nhập > 

0 nhƣng dòng tiền tệ ròng lại < 0). 
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Dòng tiền của dự án đƣợc thể hiện trong báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, là tổng 

hợp dòng tiền từ 03 nhóm: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt 

động đầu tƣ, dòng tiền từ hoạt động tài chính. 

Dàn ý chi tiết của Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ nhƣ sau: 

TT Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm n 

I Dòng tiền từ hoạt động SXKD     

1 Lợi nhuận ròng: (lãi+, lỗ -)     

2 Khấu hao cơ bản (+)     

3 Chi phí trả lãi vay (+)     

4 Tăng giảm nhu cầu VLĐ (tăng -, giảm+)     

Dòng tiền ròng = 1 + 2 + 3 + 4     

II Dòng tiền từ hoạt động đầu tƣ     

1 Chi đầu tƣ TSCĐ: (-)     

2 Vốn lƣu động ban đầu: (-)     

3 Giá trị thu hồi 

- Giá trị thanh lý TSCĐ: (+) 

- Vốn lƣu động thu hồi cuối kỳ: (+) 

    

Dòng tiền ròng = 1 + 2 + 3     

III Dòng tiền từ hoạt động tài chính     

1 Vốn tự có: (+)     

2 Vay dài hạn: (+)     

3 Trả nợ vay dài hạn: (+)     

4 Vay ngắn hạn: (+)     

5 Trả vốn vay ngắn hạn: (+)     

6 Trả lãi vay: (-)     

7 Chi cổ tức (Chi quỹ phúc lợi, khen thƣởng): (-

) 

    

Dòng tiền ròng = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7     

IV Dòng tiền ròng của dự án = I + II + III     

V Dòng tiền tệ hoạt động kinh doanh và 

đầu tƣ = I + II 
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Dòng tiền tệ hoạt động kinh doanh và đầu tƣ là dòng tiền thực sự, là dòng tiền vào và 

dòng tiền ra của dự án, đƣợc xác định để tính các chỉ số hiệu quả dự án nhƣ (NPV, IRR …) 

 Ƣu điểm: 

- Chỉ tiêu NPV cho ta biết đƣợc tổng hiện giá của tiền lời, sau khi đã hoàn đủ 

vốn.  

- Khi NPV > 0      => Dự án có hiệu quả. Khi đó, tổng các khoản thu của dự 

án ≥  tổng các khoản chi phí sau khi đã đƣa về mặt bằng hiện tại.  

- Khi NPV < 0      => Dự án không có hiệu quả. Khi đó, tổng thu của dự án 

không bù đắp đƣợc chi phí bỏ ra. 

 - Khi NPV = 0        => Dự án không lời không lỗ, tức là thu hồi chỉ vừa đủ 

lại vốn, tính trên quan điểm hiện giá. 

Khuyết điểm: 

- NPV chỉ cho ta biết dự án lời hay lỗ, và số tiền lời lỗ bằng bao nhiêu, 

nhƣng chƣa cho ta biết mức độ sinh lợi (lãi suất) của bản thân dự án. Do đó, đôi khi 

dự án tuy có lời nhƣng vẫn chƣa nên đầu tƣ vì mức độ sinh lời thấp. 

- Hơn nữa, NPV tính ra sẽ là một hằng số có giá trị nhƣ một trị ngẫu nhiên 

chứ chƣa cho ta thấy quy luật, nghĩa là mới cho ta biết kết quả chứ chƣa cho ta biết 

hiệu quả. Vì vậy có thể xảy ra trƣờng hợp dự án A có NPV lớn hơn NPV của dự án 

B nhƣng chƣa đủ để ta nói rằng dự án A tốt hơn dự án B. 

+ DSCR – là chỉ số đánh giá khả năng trả nợ dài hạn của dự án đƣợc tính 

theo công thức sau: 

= (LN sau thuế + khấu hao + lãi vay trung, dài hạn)/Nợ gốc trung, dài hạn 

phải trả + lãi vay trung, dài hạn) 

+ Thời gian hoàn vốn đầu tƣ: Thời gian hoàn vốn đầu tƣ của dự án là số thời 

gian cần thiết để dự án hoạt động thu hồi đủ số vốn đầu tƣ đã bỏ ra. 

Thời gian hoàn vốn 

= 

Số năm ngay trƣớc năm 

các luồng tiền của dự án 

đáp ứng đƣợc chi phí 

+ 
 Chi phí chƣa đƣợc bù đắp đầu năm 

Luồng tiền thu đƣợc trong năm 

Trong đó, các dòng chi phí và thu nhập đƣợc chiết khấu về hiện tại.  
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+ Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR): Hệ số hoàn vốn nội bộ là mức lãi suất nếu 

dùng nó làm hệ số chiết khấu để tính chuyển các khoản thu, chi của dự án về mặt 

bằng thời gian hiện tại thì tổng thu sẽ cân bằng với tổng chi, tức là: 

( ) ( )IRR+1
∑ C

IRR+1
∑ B i

n

0=i
ii

n

0=i
i

1
=

1
 

hay:   

( )IRR+1
∑ B i

n

0=i
i

1
- 

( )IRR+1
∑ C i

n

0=i
i

1
 = 0 

IRR cho biết mức lãi suất mà dự án có thể đạt đƣợc. Dự án đƣợc chấp nhận 

khi IRR ≥  lãi suất cho vay.  

+ Điểm hoà vốn: Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ để trang 

trải các khoản chi phí bỏ ra. Chỉ tiêu này cho biết khối lƣợng sản phẩm hoặc mức 

doanh thu (do bán sản phẩm đó) thấp nhất cần phải đạt đƣợc của dự án để đảm bảo 

bù đắp đƣợc chi phí bỏ ra. 

Điểm hoà vốn đƣợc biểu hiện bằng chỉ tiêu hiện vật (sản lƣợng tại điểm hoà 

vốn) và chỉ tiêu giá trị (doanh thu tại điểm hoà vốn). Chỉ tiêu điểm hoà vốn càng 

nhỏ càng tốt, mức độ an toàn của dự án càng cao, thời hạn thu hồi vốn càng ngắn. 

Sản lƣợng điểm hoà vốn:  

x = 
f 

p – v 

 

Trong đó: 

x: Số lƣợng sản phẩm sản xuất và bán đƣợc tại điểm hoà vốn 

p: giá bán 1 sản phẩm   

v: biến phí hay chi phí khả biến tính cho 1 sản phẩm 

f: tổng định phí (chi phí bất biến) cả đời dự án. 

Doanh thu hoà vốn (điểm hoà vốn tính bằng đơn vị giá trị). Trong trƣờng 

hợp sản xuất một loại sản phẩm ta có công thức: 

Oh = Px = P. f/p-v = f/(1 – v/p) 
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Trong trƣờng hợp sản xuất nhiều loại sản phẩm: 

Oh =   

∑
∑ px

px
p
vm

1=i
m

1=i
ii

ii

i

i ) - 1(

f
 

Trong đó: 

m : số loại sản phẩm 

pi: giá bán một đơn vị sản phẩm i 

vi: biến phí tính cho một đơn vị sản phẩm i 

i = 1,2,3 … m 

- Phân tích độ nhạy của dự án 

Phân tích độ nhạy là việc khảo sát ảnh hƣởng của sự thay đổi một nhân tố 

hay hai nhân tố đồng thời đến hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án. Có 

nhiều nhân tố ảnh hƣởng với mức độ trọng yếu khác nhau đến dự án, tuy nhiên phân 

tích độ nhạy là tìm ra một số nhân tố trọng yếu nhất và đánh giá độ rủi ro của dự án 

dựa vào các nhân tố này. Phân tích độ nhạy của dự án còn cho phép lựa chọn đƣợc 

những dự án có độ an toàn hơn cho những kết quả dự tính. Dự án có độ an toàn cao 

là những dự án vẫn đạt đƣợc hiệu quả khi những yếu tố tác động đến nó thay đổi 

theo chiều hƣớng không có lợi. 

Các bƣớc thực hiện phân tích độ nhạy: 

+ Xác định các biến dữ liệu đầu vào, đầu ra cần phải tính toán độ nhạy. 

+ Liên kết các dữ liệu trong bảng tính có liên quan đến mỗi biến theo địa chỉ 

duy nhất (bƣớc này thực hiện song song trong quá trình tính toán hiệu quả dự án và 

khả năng trả nợ). 

+ Xác định các chỉ số đánh giá hiệu quả dự án, khả năng trả nợ (thông 

thƣờng là các chỉ số NPV, IRR, thời gian trả nợ …) cần khảo sát sự ảnh hƣởng khi 

các biến thay đổi. 

+ Lập bảng tính độ nhạy theo các trƣờng hợp một biến thông số thay đổi hay 

cả hai biến thay đổi đồng thời. 
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Phân tích độ nhạy một chiều: 

Từ các thông số ban đầu và kết quả tính toán, lựa chọn một nhân tố có khả 

năng ảnh hƣởng nhất tới hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án, các nhân 

tố khác không thay đổi. 

Lập bảng với các cột bao gồm nhân tố đã lựa chọn, NPV, IRR trong đó bao 

gồm phƣơng án cơ sở với NPV và IRR đã tính. 

Sử dụng bảng biểu của phần mềm ứng dụng EXCEL để tính toán các giá trị 

của NPV và IRR tƣơng ứng cho các trƣờng hợp thay đổi của nhân tố nói trên. 

Bảng 1.1: Minh họa tính độ nhạy khi một biến thay đổi 

(Giả định khi đơn giá nguyên vật liệu thay đổi) 

Trƣờng hợp giả 

định đơn giá NVL 

chƣa thay đổi 

Trƣờng hợp giả định đơn giá nguyên vật liệu thay đổi 

Mức thay đổi 1 Mức thay đổi 2 Mức thay đổi 3 Mức thay đổi 4 

NPV Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả 

IRR Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả 

Phân tích độ nhạy 2 chiều: 

Chọn hai nhân tố giả định có khả năng ảnh hƣởng lớn nhất (các nhân tố còn 

lại không thay đổi). 

Chọn NPV hoặc IRR là cơ sở phân tích. 

Các bƣớc còn lại làm nhƣ phân tích độ nhạy một chiều. 
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Bảng 1.2:  Minh họa tính độ nhạy khi hai biến thay đổi 

(Giả định khi tổng vốn đầu tƣ và sản lƣợng thay đổi) 

Khảo sát NPV Sản lƣợng thay đổi 

Tổng vốn đầu tƣ 

thay đổi 

Kết quả NPV Mức thay 

đổi 1 

Mức thay 

đổi 2 

Mức thay 

đổi 3 

Mức thay 

đổi 4 

Mức thay đổi 1 Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả 

Mức thay đổi 2 Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả 

Mức thay đổi 3 Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả 

Mức thay đổi 4 Kết quả Kết quả Kết quả Kết quả 

 

1.3.3.7. Ph©n tÝch rñi ro cña dù ¸n 

ViÖc thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t chØ ®óng trong trêng hîp kh«ng cã 

rñi ro x¶y ra víi dù ¸n. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t lu«n tiÒm Èn c¸c 

rñi ro (do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan). V× vËy, viÖc ®¸nh 

gi¸, ph©n tÝch, dù ®o¸n c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra lµ rÊt quan träng nh»m t¨ng tÝnh kh¶ 

thi cña ph¬ng ¸n tÝnh to¸n dù kiÕn còng nh chñ ®éng cã biÖn ph¸p phßng ngõa, 

gi¶m thiÓu. C¸c lo¹i rñi ro cã thÓ x¶y ra lµ rñi ro c¬ chÕ chÝnh s¸ch, rñi ro kü thuËt 

vËn hµnh, rñi ro m«i trêng vµ x· héi, rñi ro kinh tÕ vÜ m«,…Mçi lo¹i rñi ro trªn ®Òu 

cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu, nh÷ng biÖn ph¸p nµy cã thÓ do chñ ®Çu t ph¶i thùc 

hiÖn - ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh, tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t; 

hoÆc do ng©n hµng phèi hîp víi chñ ®Çu t cïng thùc hiÖn - ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò 

mµ ng©n hµng cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn hoÆc cã thÓ yªu cÇu, can thiÖp. Tuú theo 

tõng dù ¸n cô thÓ víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau mµ c¸n bé tÝn dông cÇn tËp trung 

ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ ®a ra c¸c ®iÒu kiÖn ®i kÌm víi viÖc cho vay ®Ó h¹n chÕ rñi ro, 

®¶m b¶o kh¶ n¨ng an toµn vèn vay, tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ xem xÐt kh¶ n¨ng tham 

gia cho vay ®Ó ®Çu t dù ¸n. 

1.3.4. ThÈm ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay 

Tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay lµ vËt b¶o ®¶m cho kho¶n vay cña kh¸ch hµng. Tµi 

s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay cã thÓ lµ tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng vay vèn hay b¶o l·nh 
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cña bªn thø ba. Trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî, ng©n hµng cã 

quyÒn tù ®éng tÞch thu tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®ßi nî kh¸ch hµng. 

Do ®ã, ®Ó cã thÓ thu håi tµi s¶n thÕ chÊp th× ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh thÈm 

®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay trªn c¸c ph¬ng diÖn sau: 

- ThÈm ®Þnh tÝnh ph¸p lý cña tµi s¶n thÕ chÊp vµ hµnh vi d©n sù cña ngêi ®¹i 

diÖn cho tµi s¶n thÕ chÊp. 

- ThÈm ®Þnh gi¸ trÞ cña tµi s¶n thÕ chÊp. 

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ thÕ chÊp vµ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m. 

- Hµng n¨m, thùc hiÖn thÈm ®Þnh l¹i tµi s¶n thÕ chÊp theo quy ®Þnh cña ng©n hµng 

hoÆc thÈm ®Þnh l¹i khi cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ vµ tÝnh ph¸p lý cña tµi s¶n thÕ chÊp. 

Tãm l¹i, nghiªn cøu vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trong ho¹t ®éng tÝn dông cña 

ng©n hµng lµ rÊt phøc t¹p vµ liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh 

kh¸c nhau. Trong néi dung ch¬ng I, t¸c gi¶ ®· nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ 

dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trung vµ dµi h¹n trong ho¹t ®éng tÝn dông 

ng©n hµng. §©y lµ nh÷ng c¬ së lý luËn ®Ó t¸c gi¶ ®i s©u nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng 

thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trung vµ dµi h¹n t¹i NHCT ViÖt Nam vµ ¶nh hëng cña chÊt 

lîng thÈm ®Þnh ®ã tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña NHCT ViÖt Nam. 
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CHƢƠNG II 

THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ TRUNG, DÀI HẠN TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 
 

2.1. Khái quát chung về NHCT Việt Nam 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Cách đây 20 năm, NHCT Việt Nam đƣợc thành lập theo Nghị định 

53/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là thủ tƣớng Chính phủ), đánh dấu sự khởi 

đầu của hệ thống ngân hàng hai cấp, tách bạch rõ ràng chức năng quản lý nhà nƣớc 

với chức năng kinh doanh tiền tệ tín dụng. 

Những năm đầu mới thành lập, NHCT Việt Nam đã trải qua không ít khó 

khăn: số lƣợng và trình độ nhân lực hạn chế (số lao động tại hội sở chính là 67 cán 

bộ, tại các chi nhánh là 5600 cán bộ với trình độ chủ yếu là sơ và trung cấp, số cán 

bộ có trình độ đại học chƣa đến 20%); cơ sở vật chất nghèo nàn (địa điểm làm việc 

chủ yếu là đi thuê, trang thiết bị cũ kỹ...); công nghệ lạc hậu; một nửa tài sản là vay 

của Ngân hàng nhà nƣớc; khách hàng vay vốn chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh; 

nhiều khoản cho vay theo chỉ định của Chính Phủ; quyền tự chủ kinh doanh bị hạn 

chế; cơ chế nghiệp vụ do Ngân hàng nhà nƣớc quy định, kể cả lãi suất... 

Cùng với công cuộc phát triển kinh tế, đổi mới và hội nhập thành công của 

đất nƣớc, năm 2001 NHCT Việt Nam cũng bắt đầu bƣớc vào một cuộc cách mạng, 

tiến hành cơ cấu lại toàn bộ hoạt động. Cuộc cách mạng đã mang lại kết quả to lớn: 

quy mô tăng trƣởng bền vững, cơ cấu "tài sản có" chuyển biến tích cực theo hƣớng 

an toàn, hiệu quả. Cụ thể là tổng tài sản, sau hai mƣơi năm có quy mô tăng gấp hơn 

250 lần so với lúc mới thành lập, đạt số dƣ tổng tài sản là 194 ngàn tỷ đồng, tổng 

nguồn vốn huy động đạt 160 ngàn tỷ đồng, tổng dƣ nợ cho vay và đầu tƣ trên 166 

ngàn tỷ đồng, tăng hơn 270 lần so với lúc đầu mới thành lập. 

Uy tín của NHCT Việt Nam đã đƣợc công nhận thông qua các cuộc bình 

chọn, với nhiều giải thƣởng danh giá nhƣ: Giải Top ten Thƣơng hiệu mạnh, giải Sao 
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vàng đất Việt, giải Cúp vàng ISO, Cúp vàng Thƣơng hiệu, nhãn hiệu, giải Ngôi sao 

kinh doanh, Ngân hàng có dịch vụ bán lẻ đƣợc hài lòng nhất năm 2007, ... 

Có thể khẳng định hoạt động kinh doanh của NHCT Việt Nam trong những 

năm qua đã có bƣớc phát triển toàn diện trên các mặt nhƣ sau: 

Thứ nhất, bộ máy tổ chức đƣợc kiện toàn và đối mới, hƣớng tới mục tiêu 

phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và hiệu lực chỉ đạo, điều 

hành theo thông lệ quốc tế. 

Thứ hai, mở rộng mạng lƣới kinh doanh tạo điều kiện cho khách hàng dễ tiếp 

cận các sản phẩm dịch vụ, cũng nhƣ đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành. 

Thứ ba, tích cực tham gia các hiệp hội và tăng cƣờng mở rộng hợp tác quốc 

tế. NHCT Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội tài 

chính viễn thông liên ngân hàng toàn cầu và có quan hệ đại lý với 800 ngân hàng 

của 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Thứ tƣ, vốn điều lệ đƣợc bổ sung và nâng lên mức 7.200 tỷ đồng (vốn tự có 

hơn 9.700 tỷ đồng), tăng 36 lần so với khi mới thành lập. 

Thứ năm, đạt đƣợc bƣớc tiến quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin, 

hiện đại hóa ngân hàng và Hệ thống thanh toán, quản lý dữ liệu tập trung, kết nối 

trực tuyến trong toàn hệ thống. 

Thứ sáu, tập trung phát triển nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo và 

đào tạo lại cán bộ. 

Thứ bảy, phát triển danh mục sản phẩm khá phong phú, có chất lƣợng dựa 

trên nền tảng công nghệ hiện đại và quy trình quản lý chất lƣợng ISO 9001: 2000. 

Chặng đƣờng hai mƣơi năm xây dựng và phát triển, mặc dù vẫn còn những 

hạn chế nhất định, song về cơ bản NHCT Việt Nam đã tích lũy, hội tụ những điều 

kiện cần thiết để tạo ra sức bật mới, vững vàng vƣợt qua thách thức, đón nhận cơ 

hội phát triển của quá trình hội nhập kinh tế và tự do hóa tài chính, cùng đất nƣớc 

thực hiện chiến lƣợc phát triển đến năm 2010 phấn đấu trở thành một tập đoàn tài 

chính đa sở hữu, đa ngành và đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam và là một trong số 70 

ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực trong thập kỷ tới. 
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2.1.2. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh 

(*) Quy mô hoạt động tăng, chất lƣợng ngày càng bền vững 

Tính đến tháng 06/2008, tổng tài sản Có đã là 240.000 tỷ đồng, gấp 7 lần so 

với 10 năm trƣớc đây (1998), trong đó vốn chủ sở hữu đã là 11.400 tỷ đồng, gấp 16 

lần. Những con số này đã chứng minh sự lớn mạnh về quy mô hoạt động của một 

ngân hàng thƣơng mại lớn. 

(*) Kết quả tài chính ngày càng thể hiện tính hiệu quả của một ngân hàng 

thƣơng mại lớn: 

Năm 2003, lợi nhuận toàn hệ thống NHCT Việt Nam: 44 tỷ đồng, năm 1993 

là 161 tỷ đồng (tăng gấp 3.8 lần năm 1990). Năm 2000 lợi nhuận là 133 tỷ đồng, 

năm 2003 lợi nhuận 205 tỷ đồng thì đến cuối năm 2007 đã là 1000 tỷ đồng, gấp gần 

5 lần so với 5 năm trƣớc (năm 2003). Do lợi nhuận tăng mạnh nên các chỉ tiêu lợi 

nhuận/tài sản có (ROA) và lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng khá cao, năm 

2007 các chỉ tiêu đó lần lƣợt tƣơng ứng là 0,38% và 12,56%. 

Biểu 2.1: Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh giai 

đoạn 2003 - 2007 

Đơn vị:Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

- Tổng tài sản 80.887 93.271 116.373 137.854 263.107 

- Tổng cho vay và đầu tƣ kinh doanh 71.235 83.112 103.987 125.123 150.021 

Trong đó dƣ nợ cho vay nền kinh tế 51.779 64.159 75.886 79.611 101.450 

- Vốn huy động 71.146 81.597 100.572 116.815 114.651 

- Vốn chủ sở hữu 4.154 4.909 5.072 5.668 7.961 

- Lợi nhuận sau thuế 205 207 403 786 1.000 

- Lợi nhuận/tài sản có (ROA) 0,25% 0,2% 0,35% 0,57% 0,38% 

- Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 4,90% 4,21% 7,95% 13,86% 12,56% 

(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên NHCT Việt Nam) 
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(*) Hoạt động kinh doanh ngày càng  đa dạng, đặc biệt là hoạt động tín 

dụng 

Hai mƣơi năm qua, với sự nỗ lực vƣơn mình để trở thành một ngân hàng 

thƣơng mại hàng đầu Việt nam, hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam đã phát 

triển không ngừng, khẳng định là một nghiệp vụ mũi nhọn của NHCT Việt Nam, 

góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Với thế 

mạnh là một NHTM nhà nƣớc chủ đạo, chủ lực trong việc huy động vốn, cho vay 

và đầu tƣ, NHCT Việt Nam đã cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng cho nền 

kinh tế, đƣợc các khách hàng đánh giá cao; qua đó khẳng định đƣợc vai trò và lợi 

thế cạnh tranh của mình. Hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam đã góp phần thực 

hiện tốt chủ trƣơng chuyển dịch cơ cấu đầu tƣ tập trung vào các dự án khả thi và các 

ngành kinh tế mũi nhọn then chốt của đất nƣớc, cho vay theo các chƣơng trình của 

Chính phủ, chú trọng đầu tƣ vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cũng nhƣ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh khác của NHCT Việt Nam cũng không ngừng 

đƣợc nâng cao chất lƣợng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ tối đa khách hàng. 

2.2. Thực trạng thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam 

2.2.1.  Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam  

Theo quyết định số 2207/QĐ-NHCT5 ngày 18 tháng 12 năm 2006 của NHCT 

Việt Nam về việc "Ban hành Quy trình cho vay theo dự án đầu tƣ đối với khách hàng 

là tổ chức kinh tế trong hệ thống NHCT Việt Nam " và căn cứ theo quy mô và tính chất 

phức tạp của dự án đầu tƣ, quy trình thẩm định dự án đầu tƣ đƣợc chia nhỏ thành: 

- Quy trình cho vay theo dự án đầu tƣ tại chi nhánh, bao gồm: Quy trình cho 

vay theo dự án đầu tƣ tại hội sở chi nhánh và quy trình cho vay theo dự án đầu tƣ tại 

phòng giao dịch, điểm giao dịch. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin vay theo dự án đầu tƣ của khách hàng, phòng 

khách hàng tiến hành thẩm định và trình chi nhánh quyết định việc cho vay. Đối với 
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dự án lớn, phức tạp thì tùy theo mức phán quyết tín dụng của từng chi nhánh đƣợc 

Tổng giám đốc cấp mà việc cho vay dự án đầu tƣ đƣợc thực hiện thông qua hội 

đồng tín dụng chi nhánh hay phải trình Tổng giám đốc NHCT Việt Nam quyết định. 

- Quy trình cho vay theo dự án đầu tƣ tại trụ sở chính NHCT Việt Nam, bao gồm: 

+ Trụ sở chính tái thẩm định các hồ sơ do Hội đồng tín dụng cơ sở trình: 

Trên cơ sở hồ sơ thẩm định của chi nhánh và các thông tin thu thập bổ sung, phòng 

tín dụng trụ sở chính tiến hành tái thẩm định dự án, trình Tổng giám đốc NHCT 

Việt Nam ra quyết định cho vay. Đối với những dự án vƣợt thẩm quyền của Tổng 

giám đốc, Tổng giám đốc triệu tập họp Hội đồng tín dụng trụ sở chính NHCT Việt 

Nam để ra quyết định. 

+ Trụ sở chính trực tiếp thẩm định và quyết định cho vay: Trụ sở chính có 

thể trực tiếp thẩm định và quyết định cho vay đối với dự án khách hàng trực tiếp xin 

vay tại trụ sở. 

+ Trụ sở chính thẩm định sơ bộ và giao cho các chi nhánh. 

Mặc dù quy trình thẩm định dự án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam đƣợc chia 

thành hai cấp, việc thẩm định cho vay theo dự án đầu tƣ nói chung vẫn đƣợc thực 

hiện theo các bƣớc cơ bản sau: 

Bƣớc 1: Hƣớng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn 

Bƣớc 2: Thẩm định khách hàng vay vốn 

Bƣớc 3: Thẩm định dự án đầu tƣ 

Bƣớc 4: Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay  

Bƣớc 5: Đề xuất về việc cho vay và thực hiện thủ tục giải ngân 

* Hƣớng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn 

- Hƣớng dẫn khách hàng lập và hoàn thiện hồ sơ: 

+ Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: Hƣớng dẫn khách hàng thiết lập hồ 

sơ vay vốn và cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định của NHCT Việt Nam. 

+ Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: Hƣớng dẫn khách hàng bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 
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- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn: Tiếp nhận, đối chiếu và kiểm tra tính 

xác thực, đầy đủ, hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ vay vốn. 

- Khai thác thông tin từ CIC: đề nghị CIC cung cấp thông tin về khách hàng, 

quan hệ tín dụng của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến thời điểm gần nhất. 

- Gửi hồ sơ cho phòng quản lý rủi ro nếu khoản vay phải thẩm định rủi ro tín 

dụng độc lập theo quy định. 

* Thẩm định khách hàng vay vốn: Bao gồm thẩm định tƣ cách pháp lý và 

tình hình tài chính của khách hàng. Đây là bƣớc đầu tiên để quyết định có tiếp tục 

chuyển sang thẩm định dự án đầu tƣ hay không. 

* Thẩm định dự án đầu tƣ: Các nội dung chính khi thẩm định dự án cần phải 

tiến hành phân tích, đánh giá bao gồm: 

- Xem xét, đánh giá sơ bộ theo các nội dung quan trọng của dự án 

- Phân tích thị trƣờng và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án 

- Đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào của dự án 

- Đánh giá, nhận xét các nội dung về phƣơng diện kỹ thuật 

- Đánh giá về phƣơng diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án 

- Thẩm định tổng vốn đầu tƣ và tính khả thi phƣơng án nguồn vốn 

- Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án: Trong quá trình đánh giá 

hiệu quả về mặt tài chính của dự án, có hai nhóm chỉ tiêu chính cần thiết phải đề 

cập, tính toán cụ thể, gồm: 

+ Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của dự án: Giá trị hiện tại thuần (NPV), 

hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR), suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đối với những 

dự án có vốn tự có tham gia, BEP (sản lƣợng, doanh thu hòa vốn). 

+ Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ: Nguồn trả nợ hàng năm, thời gian hoàn 

trả vốn vay, DSCR - chỉ số đánh giá khả năng trả nợ dài hạn của dự án. 

Ngoài ra, tùy theo đặc điểm và yêu cầu cụ thể của từng dự án, các chỉ tiêu 

khác nhƣ: khả năng tái tạo ngoại tệ, khả năng tạo công ăn việc làm, khả năng đổi 

mới công nghệ, đào tạo nhân lực,... sẽ đƣợc đề cập tới tùy theo từng dự án cụ thể. 

- Phân tích rủi ro dự án 
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* Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay: Thực hiện theo quy trình nhận bảo đảm 

(tùy thuộc vào biện pháp bảo đảm tiền vay để áp dụng quy trình bảo đảm cho phù hợp). 

2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các dự án đầu tƣ trung, dài hạn tại 

NHCT Việt Nam 

2.2.2.1. Một số khái niệm chủ yếu sử dụng trong phân tích hoạt động tín dụng 

* Doanh số cho vay 

Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng 

đã phát ra cho vay trong một khoảng thời gian nào đó, không kể món vay đó đã thu 

hồi về hay chƣa. Doanh số cho vay thƣờng đƣợc xác định theo tháng, quý, năm. 

* Doanh số thu nợ  

Doanh số thu nợ là toàn bộ các món nợ mà ngân hàng đã thu về từ các khoản 

cho vay của ngân hàng kể cả năm nay và những năm trƣớc đó. 

* Dƣ nợ cho vay 

Dƣ nợ cho vay là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đó ngân 

hàng hiện còn cho vay bao nhiêu, đây cũng là khoản mà ngân hàng cần phải thu về. 

* Nợ quá hạn 

Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. 

* Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ = Nợ quá hạn/tổng dƣ nợ*100% 

 Chỉ tiêu này nói lên chất lƣợng tín dụng của ngân hàng. Thông thƣờng chỉ số này 

dƣới mức 3% thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng bình thƣờng. Nếu tại một thời 

điểm nhất định nào đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm tỷ trọng trên tổng dƣ nợ lớn thì nó phản 

ánh chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng kém, rủi ro tín dụng cao và ngƣợc lại.  

2.2.2.2. Các kết quả đạt đƣợc 

- Về quy mô tăng trƣởng tín dụng: Quy mô đầu tƣ tín dụng tăng trƣởng 

nhanh. Năm 2003 tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế chỉ đạt 51.779 tỷ đồng, sau 4 năm 

đạt 101.450 tỷ đồng (năm 2007), tốc độ tăng trƣởng tín dụng bình quân năm tăng 

25%. Lợi nhuận thu đƣợc từ tín dụng cũng luôn tăng, năm sau cao hơn năm trƣớc 

và chiếm khoảng 70% tổng lợi nhuận. 
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Cơ cấu đầu tƣ tín dụng đã đƣợc chuyển dịch theo hƣớng tích cực, đa dạng 

hóa khách hàng, mở rộng cho vay các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh 

tế. Trong cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế, dƣ nợ ngành công nghiệp và dịch vụ 

tăng nhanh với tỷ trọng lớn hơn ngành nông nghiệp. Về tỷ trọng cho vay trung, dài 

hạn năm 2003 là 47,1%; năm 2007 là 39,6% tổng dƣ nợ; tỷ trọng cho vay đơn vị 

kinh tế ngoài quốc doanh cũng tăng dần theo xu thế phát triển nền kinh tế nhiều 

thành phần, từ 54% năm 2003 lên 68,3% năm 2007. 

 

Biểu 2.2: Tốc độ tăng trƣởng và cơ cấu dƣ nợ của NHCT 2003 -2007 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

1. Dƣ nợ vay theo thời hạn cho 

vay 

- Ngắn hạn 

Tỷ trọng % 

- Trung dài hạn 

Tỷ trọng % 

- Cho vay khác 

Tỷ trọng % 

51.778 

23.770 

45.9 

24.407 

47.1 

3.601 

7 

64.159 

35.056 

54.6 

27.584 

43 

1.519 

2.4 

75.886 

44.641 

58.8 

28.796 

37.9 

2.449 

3.3 

80.152 

47.329 

59 

31.388 

39.1 

143.5 

1.9 

101.450 

60.347 

59.5 

40.213 

39.6 

890 

0.9 

2. Dƣ nợ theo loại tiền cho vay 

- VNĐ 

Tỷ trọng % 

- Ngoại tệ quy đổi VNĐ 

Tỷ trọng % 

51.778 

43.013 

23.1 

8.765 

16.9 

64.159 

55.267 

86.1 

8.892 

13.9 

75.886 

63.798 

84 

12.088 

16 

80.152 

66.997 

83.6 

13.155 

16.4 

101.450 

83.645 

82.5 

17.805 

17.5 

3. Dƣ nợ theo thành phần kinh tế 

- DNNN 

Tỷ trọng % 

- Ngoài quốc doanh 

Tỷ trọng % 

51.778 

23.818 

46 

27.960 

54 

64.159 

26.918 

41.9 

37.241 

58.1 

75.886 

29.116 

38.4 

46.770 

61.6 

80.152 

24.599 

30.6 

55.553 

69.4 

101.450 

29.116 

28.7 

72.334 

68.3 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng từ năm 2003 đến năm 2007 của NHCT Việt Nam) 
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- Về chất lƣợng tín dụng: Trong nhiều năm qua, chất lƣợng tín dụng của 

NHCT Việt Nam đã đƣợc cải thiện đáng kể. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ giảm 

rõ rệt theo thời gian. Nếu năm 2003, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 3.3% thì đến năm 2007 

tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 0,99% trên tổng dƣ nợ. 

 

Biểu 2.3: Nợ quá hạn và các chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Tổng dƣ nợ  51.778 64.159 75.886 80.152 101.450 

Nợ quá hạn  1.708 481 1.354 1.128 1010 

Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dƣ nợ 3.30 0.75 1.78 1.40 0.99 

(Nguồn: Báo cáo công tác tín dụng NHCT Việt Nam, 2007)  

Số liệu thống kê tại biểu 2.2 cho thấy, tổng dƣ nợ tăng nhanh, bền vững qua 

các năm: tổng dƣ nợ năm 2007 là 101.450 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2003 

là 51.778 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ quá hạn lại giảm từ 1.708 năm 2003 xuống còn 

1010 tỷ đồng năm 2007. Theo đó, tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dƣ nợ cũng giảm từ 3.3% 

năm 2003 xuống còn 0.99% năm 2007. 

Hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam đã góp phần tích cực thực hiện tốt 

chủ trƣơng chuyển dịch cơ cấu đầu tƣ tập trung vào các dự án khả thi và các ngành 

kinh tế mũi nhọn then chốt của đất nƣớc, cho vay theo các chƣơng trình của chính 

phủ, chú trọng đầu tƣ vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài cũng nhƣ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể kể đến một số ngành 

kinh tế lớn đã và đang đƣợc NHCT Việt Nam đầu tƣ tín dụng, phát huy hiệu quả 

nhƣ: ngành điện lực, than, bƣu chính viễn thông, hàng không, dầu khí, xi măng,... 

và hoạt động của các doanh nghiệp tƣ nhân, cá thể. Các hình thức đầu tƣ tín dụng 

cũng ngày càng đƣợc mở rộng và phát triển nhƣ cho vay nội tệ và ngoại tệ, bảo 

lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, tín dụng thuê mua, tín dụng ủy thác, tín dụng theo dự 

án. 
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Đạt đƣợc những kết quả tăng trƣởng tín dụng bền vững nhƣ trên là do có sự 

góp phần đáng kể của hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại 

NHCT Việt Nam. Chất lƣợng tín dụng theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn ngày càng 

bền vững là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến thành công trong hoạt 

động tín dụng của NHCT Việt Nam. Điều đó đƣợc thể hiện ở các mặt sau: 

Hoạt động tín dụng theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn ngày càng sôi động: 

Đến nay, NHCT Việt Nam đã làm đầu mối cho vay 85 dự án đồng tài trợ với số tiền 

cho vay gần 5 ngàn tỷ đồng và 315 triệu USD và sẽ thực hiện tiếp 8 dự án lớn với 

tổng mức vốn đầu tƣ 47.592 tỷ đồng (các NHTM cho vay 11.054 tỷ đồng). NHCT 

Việt Nam cũng đang thực hiện cho vay 2.022 dự án với tổng dƣ nợ khoảng 20.996 

tỷ đồng. Năm 2007, NHCT Việt Nam giải ngân lớn cho các dự án đồng tài trợ đã ký 

kết trong năm 2005 và 2006. Năm 2007 giải ngân 3.879 tỷ đồng, thu nợ 226 tỷ 

đồng, dƣ nợ tăng 3.653 tỷ đồng, tƣơng ứng 54% so với cuối năm 2006, tỷ lệ cho 

vay đồng tài trợ trong tổng dƣ nợ tăng từ 8.6% trong năm 2006 lên 10.3% vào năm 

2007. Trong năm 2007, NHCT Việt Nam làm đầu mối 2 dự án thủy điện Sông 

Tranh 2 và Đà Dâng tổng số tiền 1.860 tỷ đồng (trong đó, trực tiếp tham gia 850 tỷ 

đồng); ký hợp đồng tín dụng cam kết cho vay 5.000 tỷ đồng công trình Thủy điện 

Sơn La. Ngoài cấp tín dụng cho các dự án lớn, thời gian qua NHCT Việt Nam đã đầu 

tƣ có hiệu quả đối với các dự án của khách hàng có quy mô vừa và nhỏ: ký hợp đồng 

tín dụng với Liên minh Châu Âu và dự án Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SMEDF) sẽ giải ngân 130 tỷ đồng nhằm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ... Ngoài ra, NHCT Việt Nam còn tham gia vào 

chƣơng trình tín dụng bằng nguồn tài chính nƣớc ngoài nhƣ DEG, KFW, JIBIC. 

Trong đó, chƣơng trình tín dụng Việt Đức (DEG) với vốn tín dụng ban đầu 37.5 triệu 

DM (bao gồm 24 triệu DM vay của đối tác Đức và 13.5 triệu DM vốn đối ứng của 

NHCT Việt Nam), thời hạn 40 năm bắt đầu thực hiện từ năm 1993. Qua 14 năm thực 

hiện chƣơng trình tín dụng Việt Đức, NHCT Việt Nam đã thực hiện cho vay 7.000 dự 

án với hơn 1.000 tỷ đồng. Chƣơng trình tín dụng Việt Đức (KFW) với tổng nguồn 

vốn 20 triệu DM (tƣơng đƣơng 147 tỷ đồng) đến nay đã giải ngân gần 500 tỷ đồng. 
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Cho vay các dự án đầu tƣ thuộc các các ngành kinh tế và các thành phần 

kinh tế khác nhau: Là ngân hàng truyền thống phục vụ các tập đoàn, tổng công ty 

lớn, NHCT Việt Nam đã đạt đƣợc thỏa thuận hợp tác toàn diện với các khách hàng 

này (chủ yếu là cấp tín dụng thực hiện các dự án). Cụ thể, đến hết năm 2007 NHCT 

Việt Nam đã ký kết với 08 đối tác là: Tổng công ty xi măng Việt Nam, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Bình Minh, Tập đoàn than và khoáng sản Việt 

Nam, Tập đoàn bƣu chính Viễn Thông Việt Nam, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, 

Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Lƣơng thực Miền Bắc và Tổng công ty 

Xăng dầu Việt Nam. Ngoài ra, NHCT Việt Nam đang chú trọng đến các dự án đầu 

tƣ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Quy mô và chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ ngày càng cao: Nhu cầu vốn 

trung dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay rất lớn. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn 

vốn trung, dài hạn và để hạn chế rủi ro trong kinh doanh nên dƣ nợ cho vay trung và 

dài hạn hiện nay đƣợc khống chế ở tỷ lệ 40%. Do đó, dƣ nợ cho vay theo dự án đầu 

tƣ cũng không thể tăng trƣởng vƣợt mức quy định chung của cho vay trung và dài 

hạn là 40%. Quy định này buộc toàn hệ thống NHCT Việt Nam phải thận trọng trong 

quá trình thẩm định và quyết định cho vay, trong đó đặc biệt kể đến chất lƣợng thẩm 

định dự án đầu tƣ. Quy mô cho vay theo dự án đầu tƣ ngày càng lớn. Nếu năm 2003, 

dƣ nợ cho vay theo dự án đầu tƣ là 12.944 tỷ đồng thì năm 2007 là 27.391 tỷ đồng 

tăng 112% so với năm 2003. Đồng thời chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ trung 

và dài hạn cũng ngày càng bền vững. Tỷ lệ nợ quá hạn cũng giảm đáng kể, nếu năm 

2003 nợ quá hạn/dƣ nợ dự án đầu tƣ chiếm 3.36% thì năm 2007 nợ quá hạn chiếm 

1.02% dƣ nợ cho vay theo dự án.  

2.2.2.3. Tồn tại 

Trong những năm qua, mặc dù hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín 

dụng đối với dự án đầu tƣ trung và dài hạn nói riêng đã đạt đƣợc những thành tựu đáng 

kể cả về số lƣợng và chất lƣợng; tuy nhiên số liệu thống kê phản ánh chất lƣợng tín 

dụng chƣa thật sự bền vững. Kết quả hoạt động tín dụng đã bộc lộ một số vấn đề cần 
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đƣợc xem xét cẩn trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững, đó là tốc độ tăng trƣởng tín 

dụng quá cao, có nguy cơ vƣợt khỏi mức độ an toàn: dƣ nợ cho vay nền kinh tế năm 

2007 có tốc độ tăng trƣởng 26.57%, cao hơn gấp hơn 4 lần tốc độ tăng trƣởng của năm 

2006. Đây là mức tăng trƣởng cao nhất kể từ năm 2003 trở lại đây, NHCT Việt Nam 

vƣợt kế hoạch chỉ tiêu dƣ nợ. Một số ngành nghề nhạy cảm nhƣ bất động sản có nhu 

cầu vốn tăng đột biến và tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ khá cao. Số liệu thống kê trong biểu 

2.2 cho thấy, nợ quá hạn có giảm nhƣng vẫn còn cao: nợ quá hạn năm 2003 là 1.708 tỷ 

đồng, năm 2005 là 1.354 tỷ đồng, năm 2006 là 1.128 tỷ đồng, năm 2007 là 1010 tỷ 

đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dƣ nợ năm 2003 là 3.3%, năm 2007 là 0.99%. 

Xét riêng đối với cho vay dự án đầu tƣ trung và dài hạn: Chất lƣợng cho vay 

dự án đầu tƣ trung và dài hạn ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng chung của toàn 

ngân hàng.  

- Chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn chƣa thật sự bền 

vững: Đến năm 2007, tỷ lệ cho vay dự án đầu tƣ trung và dài hạn chiếm 27% tổng 

dƣ nợ cho vay của NHCT Việt Nam. Tuy nhiên chất lƣợng cho vay theo dự án đầu 

tƣ chƣa thật hiệu quả. Mặc dù nợ quá hạn đã giảm nhƣng vẫn còn ở mức cao. Năm 

2003, nợ quá hạn của dự án đầu tƣ là 435 tỷ đồng, năm 2007 con số này là 279 tỷ 

đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn dự án đầu tƣ/dƣ nợ dự án đầu tƣ còn lớn hơn tỷ lệ nợ quá 

hạn/tổng dƣ nợ chung. Năm 2007, tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dƣ nợ là 0.99%, thấp hơn 

0.03% so với tỷ lệ nợ quá hạn dự án/dƣ nợ dự án là 1.02%. Điều này chứng tỏ chất 

lƣợng hoạt động tín dụng theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn kém hơn so với chất 

lƣợng tín dụng nói chung của NHCT Việt Nam, thể hiện qua các số liệu dƣới đây: 

Biểu 2.4. Số liệu cho vay theo dự án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Tổng dƣ nợ  51.778 64.159 75.886 80.152 101.450 

Nợ quá hạn  1.708 481 1.354 1.128 1010 

Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dƣ nợ (%) 3.30 0.75 1.78 1.40 0.99 
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Dƣ nợ theo dự án 12.944 17.964 18.819 21.080 27.391 

Dƣ nợ dự án/tổng dƣ nợ 25% 28% 24.8% 26.3% 27% 

Nợ quá hạn dự án 435 188 331 301 279 

Tỷ lệ nợ quá hạn dự án/dƣ nợ dự án (%) 3.36 1.05 1.76 1.43 1.02 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng NHCT Việt Nam, 2007) 

- Còn tình trạng sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tƣ: Vẫn xảy ra tình trạng 

ngân hàng bỏ qua những dự án có hiệu quả cao và lại cho vay những dự án kém 

hiệu quả. Hiện tại, ngân hàng chƣa có bộ phận đánh giá và thống kê số dự án không 

cho vay nhƣng hoạt động hiệu quả do công tác thống kê nhƣ vậy đòi hỏi rất nhiều 

thời gian, công sức và chi phí. Nguyên nhân chính của tồn tại trên là do chất lƣợng 

công tác thẩm định dự án đầu tƣ còn hạn chế, ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng 

chung của ngân hàng. 

- Ngân hàng chƣa giải quyết đƣợc bài toán về vốn đầu tƣ vào các dự án lớn 

và vốn cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm vừa qua, NHCT Việt 

Nam cũng đã tập trung vốn cho các dự án lớn, trong khi khối doanh nghiệp vừa và 

nhỏ chƣa đƣợc chú ý đúng mức. Vì vậy, thời gian tới NHCT Việt Nam phải điều 

chỉnh, lái kênh dẫn vốn theo hƣớng cân đối nguồn tài chính đầu tƣ cho khối doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất kinh doanh. 

- Đối tƣợng cho vay đối với các dự án đầu tƣ chƣa cân đối: Số liệu tại biểu 

2.4 về cơ cấu dƣ nợ theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam cho 

thấy, dƣ nợ của các DNNN vẫn chiếm tỷ trọng lớn, mặc dù đã giảm trong những 

năm gần đây. Tỷ trọng cho vay dự án đầu tƣ của DNNN giảm từ 49% năm 2003 

xuống còn 29% năm 2007. Năm 2007, dƣ nợ dự án đầu tƣ trung dài hạn của các 

DNNN là 7.943 tỷ đồng, chiếm 29% dƣ nợ của dự án đầu tƣ; các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh là 19.448 tỷ đồng chiếm 71% dƣ nợ dự án đầu tƣ.  
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Biểu 2.5. Cơ cấu dƣ nợ theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam 

   Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Dƣ nợ theo dự án 12.944 17.964 18.819 21.080 27.391 

Doanh nghiệp nhà nƣớc 

Tỷ trọng (%) 

6.342 

49 

8.192 

45.6 

7.321 

38.9 

 6.998 

33.2 

7.943 

29 

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

Tỷ trọng (%) 

6.602 

51 

9.772 

54.4 

11.498 

61.1 

14.082 

66.8 

19.448 

71 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng NHCT Việt Nam, 2007) 

Tóm lại, chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn có ảnh hƣởng 

lớn đến hoạt động tín dụng chung của toàn hệ thống NHCT Việt Nam vì dƣ nợ cho 

vay theo dự án chiếm tỷ trọng lớn trong dƣ nợ tín dụng. Nếu tỷ lệ nợ quá hạn dự 

án/dƣ nợ dự án thấp sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dƣ nợ và ngƣợc lại. 

Nhƣng chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ lại phụ thuộc vào chất lƣợng thẩm 

định dự án của ngân hàng nên chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ ảnh hƣởng trực 

tiếp đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chính vì thế, tác giả tập trung nghiên 

cứu thực trạng thẩm định dự án đầu tƣ và các nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng thẩm định dự án, từ đó đƣa ra đƣợc tác động của chất lƣợng thẩm định dự án 

đến hoạt động tín dụng và các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm 

định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam. 

2.2.3. Đánh giá hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn trong hoạt 

động tín dụng của NHCT Việt Nam. 

2.2.3.1. Những ƣu điểm 

Về thẩm định khách hàng vay vốn: Trong quy trình thẩm định dự án đầu tƣ, 

kết quả của giai đoạn thẩm định trƣớc luôn là tiền đề để thực hiện các giai đoạn tiếp 

theo, ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc của các giai đoạn sau. Vì vậy, việc thẩm 

định khách hàng vay vốn là điều kiện cần để tiến hành thẩm định dự án đầu tƣ. Việc 

thẩm định khách hàng vay vốn có chặt chẽ sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng 
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thẩm định dự án đầu tƣ. Công tác thẩm định khách hàng vay vốn để quyết định có 

thẩm định dự án đầu tƣ hay không nhìn chung đƣợc thực hiện theo đúng quy trình, 

lựa chọn đƣợc những khách hàng tốt, đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng nhà 

nƣớc và NHCT Việt Nam.  

Cán bộ tín dụng đã sử dụng nhiều kênh thông tin để thẩm định khách hàng 

vay vốn. Thông tin mà cán bộ khai thác có thể từ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, các cơ 

quan chức năng có liên quan nhƣ cơ quan thuế, CIC, trực tiếp phỏng vấn khách 

hàng, cập nhật thông tin trên các phƣơng tiện thông tin,... 

Về hồ sơ pháp lý của khách hàng đƣợc cán bộ tín dụng thu thập tƣơng đối 

đầy đủ, từ đó có thể loại bỏ đƣợc những khách hàng vay vốn không đủ điều kiện 

ban đầu về điều kiện pháp lý. 

Về thẩm định năng lực tài chính: Qua báo cáo tài chính và các thông tin thu 

thập đƣợc, cán bộ tín dụng đã phân tích đƣợc năng lực tài chính của khách hàng vay 

vốn bằng việc tính toán các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp, tìm ra đƣợc 

những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh để đầu tƣ vốn, từ đó nâng cao 

đƣợc chất lƣợng đầu tƣ tín dụng. 

Về thẩm định dự án đầu tƣ: Công tác thẩm định dự án đầu tƣ trung, dài hạn 

trong hoạt động tín dụng tại NHCT Việt Nam nhìn chung đƣợc thực hiện tƣơng đối 

khoa học, chính xác. Điều này đƣợc thể hiện ở một số điểm sau đây: 

Một là, công tác thẩm định đƣợc tổ chức tƣơng đối khoa học, chặt chẽ: Đối 

với các dự án thuộc mức ủy quyền phán quyết của các giám đốc chi nhánh, chi 

nhánh đƣợc chủ động thẩm định và ra quyết định cho vay. Đối với các dự án vƣợt 

mức ủy quyền phán quyết, chi nhánh tiến hành thẩm định, thành lập hội đồng tín 

dụng và trình hội sở chính NHCT Việt Nam tái thẩm định. 

Tại trụ sở chính cũng nhƣ tại các chi nhánh, việc thẩm định dự án đầu tƣ đƣợc 

giao cho cán bộ quản lý theo từng ngành hoặc nhóm ngành; và tùy theo mức độ phức 

tạp của dự án mà việc thẩm định dự án đƣợc lãnh đạo phân công cho hai hoặc ba cán 

bộ phối hợp thực hiện. Việc bố trí trên đảm bảo tính chuyên môn hóa, đồng thời phát 

huy đƣợc sức mạnh tập thể, đảm bảo tính khách quan của kết quả thẩm định. 
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Trƣớc năm 2003, việc thẩm định dự án đầu tƣ đƣợc thực hiện độc lập với 

việc thẩm định cho vay ngắn hạn đối với cùng một khách hàng, cũng có nghĩa là 

trong nhiều trƣờng hợp, việc đánh giá dự án đầu tƣ chƣa đƣợc đặt trong mối liên hệ 

mật thiết với tình hình tài chính của chủ đầu tƣ, dẫn đến không đánh giá đƣợc hết 

các rủi ro của dự án. Từ năm 2003 trở lại đây, việc thẩm định dự án đầu tƣ đƣợc 

thực hiện trong mối liên hệ với cho vay vốn ngắn hạn. Điều này giúp cho việc đánh 

giá dự án đƣợc đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực trạng của chủ đầu tƣ. 

Hai là, nội dung thẩm định tƣơng đối linh hoạt tùy theo tính chất và mức độ 

phức tạp của từng dự án. Điều này một mặt đảm bảo đánh giá đƣợc một cách tƣơng 

đối chính xác về dự án, mặt khác tiết kiệm đƣợc chi phí thẩm định. Những nội dung 

thẩm định dự án đƣợc đƣa ra tại quy trình cho vay theo dự án đầu tƣ tƣơng đối đầy 

đủ, có tính chất hƣớng dẫn cán bộ trong công tác thẩm định dự án đầu tƣ. Đối với 

thẩm định dự án tại ngân hàng, các cán bộ tín dụng đã chủ yếu tập trung phân tích, 

đánh giá về khía cạnh hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án. Các khía 

cạnh khác nhƣ hiệu quả về mặt xã hội, hiệu quả kinh tế nói chung ít đƣợc đề cập 

hơn. Trong quá trình thẩm định dự án đầu tƣ, tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm 

của từng dự án đầu tƣ, tùy từng khách hàng và điều kiện thực tế mà cán bộ tín dụng 

đã sử dụng tƣơng đối linh hoạt các nội dung theo mức độ hợp lý, có thể xem xét bỏ 

qua một số nội dung nếu không phù hợp hoặc bổ sung một số nội dung khi cần 

thiết, đảm bảo hiệu quả của công tác thẩm định.  

Ba là, việc thẩm định dự án đầu tƣ đƣợc thực hiện dựa trên những phƣơng 

pháp phân tích phức tạp hơn, đảm bảo tính chính xác trong công tác thẩm định. 

Nếu nhƣ trƣớc đây việc thẩm định dự án đầu tƣ chủ yếu đƣợc thực hiện dựa trên 

phƣơng pháp giản đơn thì đến nay đa số các dự án đã sử dụng các phƣơng pháp tính 

toán chính xác hơn nhƣ phƣơng pháp chiết khấu dòng tiền. Phƣơng pháp phân tích 

đã chú trọng đến việc kết hợp phân tích dự án trong trạng thái tĩnh với phân tích 

trong trạng thái động nhƣ phân tích độ nhạy của dự án,... từ đó có thể đánh giá 

chính xác hơn mức độ rủi ro của dự án. Do đó góp phần tăng tính đảm bảo an toàn 

của khoản vốn cho vay của ngân hàng.  
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Bốn là, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng đối với các dự án đầu tƣ đã đƣợc chú 

trọng. Bắt đầu từ năm 2006, từ hội sở chính đến từng chi nhánh trong toàn hệ thống 

đã thành lập và đƣa vào hoạt động phòng quản lý rủi ro tín dụng và đầu tƣ. Nhờ đó, 

công tác cảnh báo rủi ro đối với các món vay đƣợc thực hiện rất kỹ lƣỡng, góp phần 

hạn chế rủi ro đối với các món vay. 

Chất lƣợng thẩm định dự án tại NHCT Việt Nam trong những năm qua đã 

đƣợc cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động cho vay trung và dài 

hạn cũng nhƣ kết quả kinh doanh chung của NHCT Việt Nam. Bên cạnh những kết 

quả đạt đƣợc nêu trên, công tác thẩm định dự án đầu tƣ vẫn còn nhiều hạn chế cần 

đƣợc nhìn nhận một cách khách quan vì đó sẽ là cơ sở đề ra những giải pháp nhằm 

nâng cao hơn nữa chất lƣợng thẩm định dự án chung và dài hạn tại NHCT Việt Nam. 

2.2.3.2. Những nhƣợc điểm 

Công tác thẩm định dự án trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam về cơ bản đã 

đánh giá đƣợc khá toàn diện dự án làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, công tác thẩm định dự án vẫn còn một số 

hạn chế cần sớm đƣợc hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu quả cho vay theo dự án đầu 

tƣ. Có thể nêu ra một vài nhƣợc điểm chính trong thẩm định dự án đầu tƣ nhƣ sau: 

 

* Về thẩm định khách hàng vay vốn: 

- Về hồ sơ tín dụng: Tại nhiều chi nhánh hồ sơ tín dụng vẫn còn nhiều thiếu 

sót gây bất lợi cho ngân hàng khi cần xử lý nhƣ khách hàng thiếu biên bản góp vốn, 

chứng từ chứng minh số vốn góp của các thành viên vào công ty,... 

- Hiện tƣợng vi phạm điều kiện cho vay còn xảy ra ở nhiều chi nhánh: cho vay 

khách hàng có tình hình tài chính yếu kém, có lỗ lũy kế, vốn lƣu động ròng âm, cho 

vay đối với những đối tƣợng không đƣợc cho vay, cho vay không có tài sản bảo đảm 

đối với khách hàng không đủ điều kiện cho vay không có tài sản bảo đảm, cho vay 

đối với khách hàng không có đủ tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia theo quy định, cho vay 

đối với khách hàng khác địa bàn, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ƣơng khi chƣa có 

sự chấp thuận của Tổng giám đốc. 
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* Về tuân thủ quy trình thẩm định dự án đầu tƣ: 

Mặc dù quy trình thẩm định của NHCT Việt Nam tƣơng đối đầy đủ về nội 

dung, trình tự, phƣơng pháp thực hiện và các chỉ tiêu thẩm định song do phƣơng pháp 

thẩm định không đƣợc quy định thống nhất giữa các đơn vị trong hệ thống dẫn đến 

phƣơng pháp thẩm định là khác nhau nên các chỉ số tính hiệu quả của dự án khác 

nhau, các số liệu đƣợc đƣa vào để tính toán còn không thống nhất, thậm chí công 

thức tính toán các chỉ tiêu còn áp dụng sai, làm bóp méo các chỉ tiêu tài chính quan 

trọng, có ý nghĩa quyết định tính hiệu quả của dự án, đồng thời gây khó khăn cho hội 

sở chính khi tiến hành tái thẩm định dự án. Nhiều trƣờng hợp hội sở chính phải thẩm 

định dự án lại từ đầu do hồ sơ chi nhánh thẩm định không đầy đủ, không chính xác. 

Tại trụ sở chính tuy đã có sự chuyên môn hóa công tác cho vay theo đối 

tƣợng khách hàng và có sự tách bạch giữa chức năng quản lý tín dụng với chức 

năng xem xét, phê duyệt cho vay nhƣng vẫn xảy ra tình trạng chồng chéo trong 

công việc làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, việc định hƣớng, 

quản lý đầu tƣ dài hạn của các phòng chức năng thông qua việc xây dựng và ban 

hành cơ chế, chính sách vẫn chƣa thể hiện rõ nét mà chủ yếu là xử lý theo sự vụ. 

Tại các chi nhánh chƣa có sự tách rời giữa chức năng thẩm định và chức 

năng quản lý, giám sát tín dụng nói chung và giám sát dự án nói riêng nên cán bộ 

tín dụng vừa là cán bộ thẩm định dự án vừa là cán bộ quản lý tín dụng. Trong khi 

đó, số lƣợng cán bộ tín dụng của các phòng nghiệp vụ lại quá ít so với khối lƣợng 

công việc phải giải quyết, dẫn đến tình trạng quá tải công việc, làm ảnh hƣởng đến 

công tác thẩm định tín dụng nói chung và thẩm định dự án nói riêng. Hơn nữa, việc 

kiêm nhiệm công việc nhƣ trên sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định của cán bộ 

tín dụng. Cán bộ tín dụng đòi hỏi phải thƣờng xuyên trau dồi kiến thức của nhiều 

nghiệp vụ nên cán bộ tín dụng sẽ không thể chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể. 

Thêm vào đó, yêu cầu về trình độ của công tác thẩm định và công tác quản lý 

tín dụng là khác nhau. Việc bố trí cán bộ tín dụng vừa làm công tác thẩm định, vừa 

làm công tác quản lý tín dụng làm giảm hiệu quả công tác thẩm định. Các cán bộ 
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thẩm định dự án không phải chỉ là ngƣời có hiểu biết sâu về nghiệp vụ ngân hàng 

mà còn phải là ngƣời rất am hiểu về các ngành kinh tế khác. 

* Về phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ: 

NHCT Việt Nam không quy định một phƣơng pháp cụ thể nào bắt buộc cán 

bộ tín dụng phải sử dụng trong quá trình thẩm định dự án đầu tƣ dẫn đến tình trạng 

sử dụng các phƣơng pháp thẩm định khác nhau trong hệ thống NHCT Việt Nam. 

Việc lựa chọn phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ phụ thuộc vào chủ quan của cán 

bộ tín dụng và trình độ của họ. Do vậy, chất lƣợng thẩm định dự án không đồng 

đều. 

Việc lựa chọn các phƣơng pháp thẩm định khác nhau trong hệ thống gây khó 

khăn cho trụ sở chính trong việc tái thẩm định dự án. Rất nhiều các dự án do các chi 

nhánh trình lên trụ sở phải thẩm định lại từ đầu. 

Do trình độ của cán bộ tín dụng còn nhiều hạn chế nên việc sử dụng các 

phƣơng pháp thẩm định tiên tiến, khoa học còn khó khăn. Do các phƣơng pháp này 

thƣờng phức tạp hơn, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ cao. 

Hơn nữa, việc lựa chọn phƣơng pháp thẩm định khác nhau, dẫn đến kết quả 

các chỉ số tài chính khác nhau. Đôi khi dẫn đến những kết luận sai lầm trong thẩm 

định dự án. Từ đó dẫn đến sai lầm trong lựa chọn các dự án đầu tƣ, lựa chọn những 

dự án đầu tƣ kém hiệu quả và bỏ qua những dự án có hiệu quả cao làm ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng tín dụng. Chẳng hạn nhƣ dự án đầu tƣ nhà máy giấy của công ty 

TNHH Giấy và Bao Bì Việt Thắng. Trong quá trình tính toán các chỉ tiêu tài chính 

của dự án, cán bộ tín dụng đã sử dụng phƣơng pháp giản đơn, không dựa vào dòng 

tiền hoạt động của dự án nên đã kết luận sai là quyết định cho vay, dẫn đến không 

có nguồn trả nợ ngân hàng và nợ quá hạn. Trong khi nếu cán bộ tín dụng sử dụng 

phƣơng pháp gián tiếp tức là dựa vào lƣu chuyển tiền tệ của dự án để tính toán hiệu 

quả tài chính của dự án thì cán bộ tín dụng sẽ đƣa ra đƣợc kết luận đúng là dự án 

không có hiệu quả và từ chối cho vay dự án này. 

Do phƣơng pháp giản đơn chỉ quan tâm đến lợi nhuận kế toán còn phƣơng 

pháp phân tích gián tiếp theo báo cáo lƣu chuyển tiền tệ của dự án lại dựa vào dòng 
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tiền của dự án. Trong khi đó, phân tích tài chính dự án quan tâm tới lƣợng tiền đi 

vào (lƣợng tiền thu vào) và đi ra (số tiền chi ra) của dự án. Thu chi của dự án đƣợc 

xác định từ những thông tin trong báo cáo tài chính song vấn đề là cần phân biệt 

giữa doanh thu và khoản thu, giữa khoản mua và khoản chi. Doanh thu là giá trị 

hàng hóa bán đƣợc phản ánh trong tài khoản thu nhƣng có thể chƣa đƣợc thanh 

toán. Khoản thu là giá trị hàng hóa đã đƣợc thanh toán. Khoản mua là giá trị mua 

vào nhƣng có thể chƣa trả tiền đƣợc phản ánh trong tài khoản nợ. Khoản chi là giá 

trị hàng hóa mua đã trả tiền. 

 Phƣơng pháp giản đơn chỉ đúng trong trƣờng hợp giá trị dòng tiền tệ ròng  

bằng với thu nhập của dự án nghĩa là doanh thu bằng khoản thu, khoản chi bằng 

khoản mua. Nếu các khoản bán chịu (khoản phải thu) đầu kỳ và cuối kỳ không thay 

đổi thì khoản thu trong kỳ bằng doanh thu trong kỳ. Nếu các khoản mua chịu  

(khoản phải trả) đầu kỳ và cuối kỳ không đổi thì khoản chi trong kỳ bằng khoản 

mua trong kỳ. Điều này khó có thể xảy ra trong thực tế. Bởi vậy, giữa các khoản thu 

và chi của dòng tiền khác với tổng doanh thu và chi phí  trong báo cáo tài chính. 

Đối với dự án trên đã có các thông số về khoản bán hàng trả chậm, hàng tồn kho, 

chiếm dụng ngƣời bán,... nên giá trị dòng tiền tệ ròng của dự án khác với thu nhập 

của dự án tại mỗi năm. Vì vậy, cán bộ tín dụng phải sử dụng phƣơng pháp phân tích 

lƣu chuyển tiền tệ để thẩm định dự án trên mới cho kết quả chính xác. 

 Bên cạnh đó, trong dự án trên cán bộ tín dụng đã không sử dụng phƣơng 

pháp thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhạy của dự án. Việc không phân tích độ 

nhạy của dự án sẽ không khảo sát đƣợc tác động của những yếu tố nhƣ thay đổi lãi 

suất, giá bán sản phẩm hay công suất sản xuất ... tới hiệu quả của dự án, từ đó có 

các biện pháp hữu hiệu khắc phục tác động đó. 

* Về nội dung thẩm định dự án đầu tƣ: 

Trong quá trình thẩm định dự án đầu tƣ, việc lựa chọn và phân tích những 

nội dung của dự án rất quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng thẩm định dự 

án. Thực tế, công tác thẩm định dự án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam còn tồn tại nhiều 

nhƣợc điểm liên quan đến nội dung thẩm định nhƣ sau:  



 

 

53 

- Việc quy định các nội dung đƣợc lựa chọn thẩm định trong quy trình thẩm 

định dự án chƣa chặt chẽ: 

 Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ đã nêu tƣơng đối đầy đủ những nội dung 

cần thẩm định đối với một dự án đầu tƣ. Nhƣng do tính chất linh hoạt trong việc lựa 

chọn nội dung để phân tích nên nhiều khi cán bộ tín dụng lại bỏ sót những nội dung 

chính và cần thiết đối với dự án đầu tƣ đó hoặc chỉ phân tích sơ sài, ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng thẩm định dự án. 

Trong phụ lục của quy trình về hƣớng dẫn tính toán các chỉ tiêu tài chính của 

dự án có hƣớng dẫn cách lập hai báo cáo là báo cáo lƣu chuyển tiền tệ và báo cáo 

cân đối kế hoạch. Tuy nhiên, đây là hai báo cáo đƣợc khuyến khích cán bộ tín dụng 

lập song chƣa bắt buộc. Tùy theo từng điều kiện cụ thể, khả năng của từng cán bộ, 

thời gian thẩm định và yêu cầu của từng dự án mà cán bộ tín dụng có thể lựa chọn 

và áp dụng. Việc quy định lỏng lẻo nhƣ trên dẫn đến tình trạng trong đa số các dự 

án thẩm định, cán bộ tín dụng thƣờng không lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ và báo 

cáo cân đối kế hoạch của dự án. Trong khi đây là hai báo cáo quan trọng, cung cấp 

thông tin về dòng tiền hoạt động của dự án và là cơ sở để tính các chỉ số hiệu quả tài 

chính của dự án nhƣ NPV, IRR.  

- Chất lƣợng thẩm định các nội dung của dự án còn thụ động, sơ sài: 

Khi tiếp nhận hồ sơ dự án xin vay vốn từ phía khách hàng, trong quá trình 

thẩm định dự án, cán bộ tín dụng thƣờng phụ thuộc và sao chép chính thông tin 

trong hồ sơ dự án của khách hàng để thẩm định mà ít thu thập thông tin từ bên 

ngoài hoặc thu thập từ những nguồn thông tin không có nguồn gốc và không đáng 

tin cậy. Có những trƣờng hợp nội dung trong tờ trình thẩm định của cán bộ tín dụng 

chỉ tóm tắt nội dung trong hồ sơ dự án của khách hàng mà không có quan điểm 

riêng, thẩm định lại từ phía cán bộ tín dụng. Trong khi đó, để đạt đƣợc mục đích 

vay vốn ngân hàng, trong hồ sơ cung cấp khách hàng có thể đƣa thông tin sai lệch, 

bóp méo thông tin đồng thời chỉnh sửa số liệu sao cho dự án có hiệu quả; từ đó dẫn 

đến hiện tƣợng thẩm định lại những số liệu đã bị bóp méo, không chính xác, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng thẩm định. Vì vậy, dẫn đến tình trạng cho vay các dự án sau 
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thời gian dài không khai thác đƣợc dẫn đến không trả đƣợc nợ. Chẳng hạn một chi 

nhánh thẩm định xét duyệt cho vay dự án của công ty TNHH Quang Tâm để xây 

dựng bãi đỗ xe và kho chứa hàng tại Lạng Sơn. Chi nhánh chủ yếu dựa trên thông 

tin của khách hàng, thiếu tìm hiểu, đánh giá tình hình thị trƣờng, kinh nghiệm, năng 

lực quản lý, khả năng thực hiện dự án, do đó dự án đã hoàn thành hơn 1 năm vẫn 

chƣa hoạt động theo kế hoạch, khách hàng không trả đƣợc nợ theo cam kết. 

Hơn nữa, công tác thẩm định còn mang tính chủ quan của cán bộ tín dụng, 

nội dung thẩm định dự án sơ sài. Đặc biệt đối với những dự án nhỏ, cán bộ tín dụng 

chỉ tập trung phân tích một số nội dung chính của dự án và chỉ tính toán hai chỉ tiêu 

hiệu quả tài chính là NPV, IRR trên cơ sở số liệu mà khách hàng cung cấp. Đối với 

các dự án lớn mà hội sở chính phải tái thẩm định thì cán bộ tín dụng hội sở chính 

thƣờng phải thẩm định lại nhiều nội dung của dự án hoặc yêu cầu các chi nhánh 

phải thẩm định lại. Điều này ảnh hƣởng rất nhiều đến tiến độ thẩm định dự án và 

ảnh hƣởng đến kế hoạch hoạt động kinh doanh của khách hàng. 

Trong quy trình có nêu rõ hai nhóm chỉ tiêu chính cần thiết phải đề cập, tính 

toán cụ thể trong quá trình đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án là nhóm chỉ 

tiêu về tỷ suất sinh lời (NPV, IRR, ROE)  và nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ 

(gồm: nguồn trả nợ hàng năm, thời gian hoàn trả vốn vay, chỉ số đánh giá khả năng 

trả nợ dài hạn DSCR). Thực tế đối với đa số các dự án thẩm định, cán bộ tín dụng 

thƣờng bỏ sót một trong số những chỉ tiêu trên dẫn đến việc thẩm định không hoàn 

chỉnh, không đánh giá đƣợc hết các khía cạnh tài chính của dự án. Từ đó dẫn đến 

việc ra quyết định cho vay không chính xác. 

- Các chỉ tiêu tài chính của dự án đƣợc tính toán chƣa đầy đủ và chính xác: 

+ Về tổng mức vốn đầu tƣ của dự án: Việc tính toán tổng vốn đầu tƣ của dự 

án chƣa đƣợc hợp lý và chƣa so sánh với các dự án tƣơng tự đã thực hiện. Chi phí 

thƣờng bị bỏ sót trong khi tính tổng vốn đầu tƣ là phần vốn lƣu động bổ sung hoặc 

chi phí nâng cấp máy móc thiết bị trong trƣờng hợp thời gian hoạt động của dự án 

lớn hơn thời gian khấu hao của một số máy móc thiết bị. Việc tính toán tổng vốn 

đầu tƣ không đầy đủ làm sai lệch các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. Ngoài ra 
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các chi phí khác nhƣ chi phí do trƣợt giá, chi phí dự phòng việc thay đổi tỷ giá 

ngoại tệ cũng không đƣợc tính vào tổng vốn đầu tƣ của dự án.  

Cơ cấu vốn đầu tƣ của dự án và tỷ lệ từng nguồn vốn tham gia vào từng giai 

đoạn của dự án chƣa đƣợc cán bộ tín dụng thẩm định kỹ lƣỡng. Trong quy định của 

NHCT Việt Nam thì vốn tự có của doanh nghiệp phải tham gia đầu tƣ trƣớc vốn vay 

ngân hàng. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp cán bộ tín dụng lại không quan tâm 

đến tỷ lệ từng nguồn vốn tham gia trong các giai đoạn của dự án và giải ngân trƣớc 

khi doanh nghiệp bỏ vốn của họ. 

+ Về dòng tiền hoạt động của dự án: Dòng tiền của dự án gồm hai bộ phận là 

dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền từ hoạt động đầu tƣ. Đây là 

hai dòng tiền thực sự, là dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án, đƣợc xác định để 

tính chỉ tiêu hiệu quả dự án nhƣ NPV, IRR. Tuy nhiên, việc tính toán dòng tiền của 

dự án thƣờng không chính xác, đôi khi lại tính cả dòng tiền từ hoạt động tài chính 

vào dòng tiền dự án.  

Việc tính toán dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền từ hoạt 

động đầu tƣ đôi khi còn thiếu. Dòng tiền đầu tƣ của nhiều dự án thƣờng bị bỏ sót đầu tƣ 

vào vốn lƣu động thƣờng xuyên và giá trị thu hồi bao gồm giá trị thanh lý tài sản cố định 

và vốn lƣu động thu hồi cuối kỳ. Đối với những dự án mà thời gian hoạt động của dự án 

lớn hơn thời gian sử dụng của máy móc thiết bị thì dòng tiền đầu tƣ thƣờng bị bỏ sót 

phần đầu tƣ nâng cấp máy móc thiết bị để đảm bảo vận hành dự án.  

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm lợi nhuận sau thuế, 

khấu hao, lãi lay và tăng giảm nhu cầu vốn lƣu động. Tuy nhiên, nhiều dự án lại bỏ 

chi phí lãi vay ra khỏi dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng. 

Khi cho vay, ngân hàng quan tâm đầu tiên đến khả năng trả nợ của khách hàng hay 

các nguồn thu có thể thu đƣợc từ khách hàng. Nếu dự án gặp rủi ro, dòng thu của dự 

án phải bằng đúng số tiền trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng. Chính vì vậy, nguồn thu 

dùng để trả nợ ngân hàng bao gồm lợi nhuận sau thuế, khấu hao và lãi vay. Hơn 

nữa, việc tính toán dòng tiền thƣờng thiếu thống nhất: dòng tiền từ hoạt động đầu tƣ 

đƣợc tính gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng trong khi dòng tiền từ hoạt 
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động kinh doanh lại không tính đến lãi vay ngân hàng. Việc tính toán thiếu thống 

nhất trên làm biến dạng dòng tiền và các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. 

+ Về tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu đƣợc sử dụng để tính toán các chỉ tiêu 

hiệu quả tài chính của dự án nhƣ NPV, IRR. Tỷ lệ chiết khấu phản ánh mức lợi 

nhuận trung bình tối thiểu mà ngân hàng và doanh nghiệp kỳ vọng nhận đƣợc khi 

thực hiện dự án. Thông thƣờng các ngân hàng khi thẩm định dự án sử dụng chi phí 

vốn bình quân (WACC) làm tỷ lệ chiết khấu. Tuy nhiên, việc tính chi phí vốn bình 

quân tại NHCT Việt nam nói riêng và các NHTM Việt Nam nói chung chƣa chính 

xác, thiếu cơ sở khoa học, mang tính chủ quan của ngƣời thẩm định. Công thức tính 

WACC  nhƣ sau: 

WACC = Chi phí vốn vay x tỷ trọng vốn vay + chi phí vốn chủ sở hữu x tỷ 

trọng vốn chủ sở hữu. 

Việc tính toán WACC thiếu thống nhất là do quan điểm khác nhau về chi phí 

vốn chủ sở hữu. Đôi khi việc tính chi phí vốn chủ sở hữu còn mang tính chủ quan, 

thƣờng chỉ đƣa ra một con số mà thiếu thuyết minh cơ sở xác định. Nhiều dự án tính 

tỷ lệ chiết khấu chính là lãi suất vay vốn ngân hàng do trong điều kiện thực tế tại 

Việt Nam thì việc tính chi phí vốn chủ sở hữu rất khó chính xác. Chi phí vốn chủ sở 

hữu phản ánh mức lợi nhuận tối thiểu mà doanh nghiệp kỳ vọng nhận đƣợc, thông 

thƣờng đó là chỉ số PE (hệ số giá cổ phiếu/thu nhập của cổ phiếu) của doanh 

nghiệp. 

+ Xác định thời hạn cho vay không chính xác: Thời hạn cho vay đƣợc xác 

định căn cứ vào nguồn tiền dùng trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng 

hợp thời hạn cho vay đƣợc xác định theo quan điểm chủ quan của ngân hàng. Trong 

nhiều dự án, thời hạn cho vay lớn hơn thời hạn thực hiện dự án. Hoặc nhiều trƣờng 

hợp, ngân hàng mong muốn thu hồi đƣợc tiền đã giải ngân trong thời gian sớm nhất, 

không muốn cho vay những dự án có thời hạn vay quá dài trên 10 năm. Vì vậy, việc 

các cán bộ tín dụng tự định thời hạn vay vốn đối với các dự án mà không dựa trên 

khả năng trả nợ của khách hàng sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng và ảnh hƣởng 

đến tình hình tài chính của khách hàng.  



 

 

57 

Công ty cổ phần Quang Hoà vay vốn ngân hàng để mua một số tài sản cố 

định nhƣ tàu biển, xe tải, tòa nhà văn phòng,... Các tài sản này thƣờng có thời gian 

khấu hao dài (thời gian khấu hao tàu biển trung bình từ 10 đến 15 năm, tòa nhà văn 

phòng là 15 năm) nhƣng ngân hàng lại định thời hạn cho vay rất ngắn, theo chủ 

quan (thƣờng là 5 năm) mà không dựa trên nguồn thu từ dự án nên dù thời gian 

khấu hao chƣa hết công ty đã phải trả hết nợ vay ngân hàng. Điều này buộc công ty 

phải sử dụng một phần vốn ngắn hạn để trả nợ vay dài hạn ngân hàng, làm vốn lƣu 

động ròng âm, dẫn đến mất cân đối cơ cấu nguồn vốn, ảnh hƣởng đến hoạt động 

kinh doanh của công ty. Nếu công ty không dùng nguồn vốn ngắn hạn để trả nợ 

ngân hàng, khoản vay sẽ quá hạn làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng và ảnh hƣởng đến uy tín của công ty. 

Việc tính các chỉ tiêu tài chính không chính xác nhƣ trên dẫn đến những sai 

lầm trong kết luận thẩm định dự án, từ đó làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay 

theo dự án đầu tƣ nói riêng và chất lƣợng tín dụng nói chung. 

          * Về thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay: 

- Việc thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay còn sơ sài: Khách hàng của các 

dự án trung và dài hạn lớn mà các chi nhánh trong hệ thống NHCT Việt Nam cho 

vay chủ yếu là các tổng công ty, các DNNN có quan hệ lâu năm nên việc thẩm định 

biện pháp bảo đảm tiền vay với các doanh nghiệp này thƣờng chỉ mang tính hình 

thức, sơ sài. 

- Một số chi nhánh nhận tài sản bảo đảm không đủ điều kiện: Dƣới đây liệt 

kê một số lỗi chính trong quá trình nhận tài sản bảo đảm: nhiều khách hàng không 

đủ điều kiện về vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án... nhƣng vẫn thực hiện biện 

pháp bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, hồ sơ tài sản bảo đảm không đảm 

bảo tính pháp lý; tài sản nằm trong quy hoạch, tài sản có tính thanh khoản thấp; 

thành phần tham gia tổ định giá chƣa đúng quy định; định giá tài sản cao hơn nhiều 

so với giá thị trƣờng; không cập nhật kịp thời giá trị tài sản khi định giá lại; một số 

trƣờng hợp xác định hiện trạng tài sản thế chấp không đúng thực tế; hợp đồng bảo 

đảm không công chứng, chứng thực, không đăng ký giao dịch bảo đảm; không thực 
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hiện mua bảo hiểm đối với tài sản phải mua bảo hiểm hoặc bảo hiểm hết hạn nhƣng 

chƣa mua bổ sung; không có ủy quyền nhận bảo hiểm,… 

- Thực hiện sai quy trình bảo đảm tiền vay: Ngƣời trực tiếp quyết định và 

phê duyệt cho vay trên tờ trình thẩm định cho vay đồng thời là ngƣời thẩm định tài 

sản đảm bảo.  

- Dƣ nợ cho vay dự án không có bảo đảm bằng tài sản chủ yếu tập trung vào 

nhóm khách hàng là DNNN: Nguyên nhân do quy định cho vay không có bảo đảm 

bằng tài sản của khách hàng ngoài doanh nghiệp nhà nƣớc chặt chẽ hơn, việc bổ 

sung tài sản bảo đảm đối với nhóm khách hàng DNNN thƣờng khó khăn do hồ sơ 

tài sản không đầy đủ cơ sở pháp lý, giá trị tài sản thấp hơn nhiều so với dƣ nợ vay, 

để rút dƣ nợ cần phải có thời gian nhất định. 

2.2.4. Nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ trung và 

dài hạn tại NHCT Việt Nam 

2.2.4.1. Nguyên nhân khách quan 

 Môi trƣờng kinh tế, xã hội trong và ngoài nƣớc 

Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức trung gian tài chính làm cầu nối giữa khu 

vực tiết kiệm và khu vực đầu tƣ của nền kinh tế, vì vậy những biến động của môi 

trƣờng kinh tế và xã hội trong và ngoài nƣớc có ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động 

ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. Khi nền kinh tế tăng trƣởng và 

ổn định, các thành phần kinh tế đều có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh, do đó nhu cầu vay vốn tăng làm cho các NHTM dễ dàng mở rộng hoạt động tín 

dụng, đồng thời nợ xấu có thể giảm vì năng lực tài chính của các doanh nghiệp cũng 

đƣợc nâng cao. Ngƣợc lại, nếu môi trƣờng kinh tế và xã hội trong và ngoài nƣớc không 

ổn định thì đây lại là nhân tố ảnh hƣởng xấu đến hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt 

động tín dụng nhƣ nhu cầu vay vốn giảm, tăng nguy cơ nợ quá hạn. 

Chẳng hạn những năm gần đây đặc biệt là cuối năm 2007 đầu năm 2008 tình 

hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, giá dầu thô, giá vàng biến động 

mạnh; giá lƣơng thực, thực phẩm cũng biến động trong thời gian ngắn. Những diễn 

biến trên đã tác động không nhỏ đến kinh tế của hầu hết các nƣớc trên thế giới, 
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trong đó có Việt Nam. Do tình hình kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, giá cả thị trƣờng 

có nhiều diễn biến bất thƣờng, phức tạp, xảy ra trong thời gian ngắn, các yếu tố chi 

phí đầu vào, vật liệu xây dựng (nhất là sắt, thép, xi măng là những loại vật liệu chủ 

yếu) thƣờng xuyên biến động làm ảnh hƣởng đến tiến độ thực hiện các dự án và đặc 

biệt là các dự án xây dựng bị đình trệ, ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay đối với các 

dự án đầu tƣ. 

 Hệ thống pháp luật và các chính sách của nhà nƣớc 

 Hệ thống pháp luật và các chính sách của nhà nƣớc có ảnh hƣởng lớn đến 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và công tác thẩm định dự án đầu tƣ 

trung dài hạn nói riêng. Sự thay đổi các văn bản pháp luật hay chính sách của nhà 

nƣớc ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác thẩm định dự án đầu tƣ. Công tác thẩm 

định dự án đầu tƣ trung và dài hạn đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có kiến thức sâu 

rộng về mọi lĩnh vực, đặc biệt là hệ thống pháp luật và các chính sách của nhà nƣớc. 

Cán bộ tín dụng phải nắm bắt những thay đổi trong hệ thống pháp luật và các chính 

sách của nhà nƣớc nhằm phục vụ công tác thẩm định dự án đƣợc chính xác, hiệu 

quả, đúng quy định của pháp luật.  

Về phía doanh nghiệp vay vốn và các đơn vị hữu quan 

So sánh với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp Việt 

Nam là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu thấp, công nghệ và trình 

độ quản lý còn lạc hậu. Đặc biệt là các DNNN, ngoài một số ít làm ăn hiệu quả, đứng 

vững trên thị trƣờng thì phần lớn làm ăn thua lỗ, cầm chừng. Tình hình doanh nghiệp 

nhà nƣớc hiện nay phổ biến là vốn chủ sở hữu thấp, tài sản hầu nhƣ không có, tài 

chính không lành mạnh, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, tài sản bảo đảm không 

đủ tính chất pháp lý, quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng, dƣ nợ lớn hơn nhiều lần vốn 

chủ sở hữu. Nhiều DNNN do làm ăn yếu kém, quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến không 

có khả năng trả nợ và phát sinh nợ quá hạn. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản phổ biến tình trạng chậm vốn thanh quyết toán công trình không 

trả nợ ngân hàng đúng hạn, dẫn đến gia hạn nợ và quá hạn phát sinh. Đối với các 

doanh nghiệp cổ phần hóa, việc cấp tín dụng cũng rất khó thực hiện do hồ sơ pháp lý 
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của tài sản, nhất là bất động sản phần lớn chƣa đầy đủ, hầu nhƣ thuê của nhà nƣớc, 

giá trị tiền thuê hàng năm rất nhỏ nên khi nhận tài sản thế chấp ngân hàng không định 

giá đƣợc. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tƣ nhân đang là đối tƣợng khách 

hàng đƣợc chú ý nhất hiện nay vì nhóm khách hàng này năng động và sử dụng vốn 

hiệu quả. Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp này cũng tự làm khó mình trong quan 

hệ tín dụng với ngân hàng khi không công khai năng lực thực có, giấu doanh thu để 

trốn thuế. Do điều kiện kinh tế và tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp Việt 

Nam thì vấn đề minh bạch thông tin, công khai trong quan hệ vay trả, các tiêu chí, 

các thông tin về khách hàng không đƣợc chuẩn hóa gây khó khăn rất nhiều cho việc 

thẩm định, điều tra và xét duyệt cho vay của ngân hàng.  

Nhiều doanh nghiệp khi lập dự án đầu tƣ trình lên ngân hàng thƣờng chỉ 

quan tâm đến một số nội dung chính nhƣ hiệu quả tài chính của dự án, nội dung dự 

án còn sơ sài, mang tính chủ quan, thiếu căn cứ khoa học. Nguyên nhân một phần 

do đơn vị thiếu hụt thông tin, một phần do trình độ cán bộ còn hạn chế. Trong khi 

công tác thẩm định dự án đầu tƣ phần lớn dựa vào thông tin do khách hàng cung 

cấp. Vì vậy, nội dung hồ sơ dự án sơ sài sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định dự 

án đầu tƣ do thiếu căn cứ để thẩm định. 

Để đạt đƣợc mục đích vay vốn của mình, nhiều doanh nghiệp bằng mọi cách 

điều chỉnh số liệu sao cho tình hình tài chính của dự án khả quan, các chỉ tiêu hiệu quả 

tài chính cao. Nhƣ vậy, nếu chỉ dựa vào số liệu trong hồ sơ dự án do khách hàng cung 

cấp mà không trực tiếp thu thập thông tin bên ngoài và đối chiếu với những dự án 

tƣơng tự gần giống thì cán bộ tín dụng rất dễ có kết luận sai lầm khi thẩm định dự án. 

Từ đó dẫn đến cho vay những dự án kém hiệu quả, ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng.  

Đa số các doanh nghiệp Việt Nam chƣa tuân theo các chuẩn mực kế toán. 

Chế độ kiểm toán nội bộ chỉ mang tính chất hình thức, trong khi kiểm toán độc lập 

chi phí cao. Thêm vào đó, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ thƣờng không muốn thực hiện kiểm toán độc lập mà chỉ trình lên ngân 

hàng các báo cáo tài chính chƣa đƣợc kiểm toán. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn 
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đến số liệu trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam không đáng tin 

cậy, khiến cho việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp không chính xác. 

Thông tin trong nền kinh tế giúp cho công tác thẩm định dự án đầu tƣ đƣợc 

chính xác. Tuy nhiên, những thông tin này còn rất nghèo nàn, chƣa có hệ thống, 

chƣa cập nhật và thiếu chính xác. Sự hỗ trợ của Ngân hàng nhà nƣớc và Hiệp hội 

ngân hàng trong việc đào tạo cán bộ và cung cấp thông tin còn rất hạn chế. Đơn vị 

đƣợc coi là nơi cung cấp thông tin chính, mang tính chất chuyên nghiệp nhƣ CIC, 

Tổng cục thống kê ... nhƣng những nguồn thông tin do các đơn vị này cung cấp 

thƣờng không cập nhật và sơ sài. Tình trạng thiếu hụt thông tin nhƣ vậy làm ảnh 

hƣởng đến công tác thẩm định dự án đầu tƣ. Thiếu thông tin, công tác thẩm định dự 

án đầu tƣ bị sơ sài, tạo nên xu hƣớng đơn giản hóa trong việc phân tích, thẩm định 

dự án và dẫn đến những kết quả thẩm định thƣờng không chính xác. 

Ngoài ra, các tổ chức giám định, tƣ vấn của các ngành tại Việt Nam chƣa 

phát triển và cũng chƣa có hành lang pháp lý chặt chẽ cho việc mua bán thông tin 

gây khó khăn cho ngân hàng trong khâu thu thập và xử lý thông tin. 

2.2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tổ chức thẩm định chƣa hợp lý: Khâu thẩm định dự án đầu tƣ 

chƣa có sự chuyên môn hoá, tách rời giữa chức năng thẩm định dự án và chức năng 

quản lý giám sát khoản vay. Hơn nữa, yêu cầu về trình độ của nghiệp vụ thẩm định 

dự án và nghiệp vụ theo dõi, giám sát khoản vay là khác nhau. Việc bố trí cán bộ 

thẩm định kiêm cả nghiệp vụ quản lý tín dụng làm giảm hiệu quả công tác thẩm 

định. 

- Số lƣợng và chất lƣợng cán bộ còn hạn chế: Số lƣợng và chất lƣợng cán bộ 

thẩm định không đồng đều, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác thẩm định. 

+ Số lƣợng cán bộ tín dụng trong NHCT Việt Nam còn quá ít: Trong thời kỳ 

hội nhập và cạnh tranh giữa các ngân hàng gay gắt, điều tất yếu đòi hỏi NHCT Việt 

Nam phải đổi mới đội ngũ cán bộ, thay thế đội ngũ cán bộ tín dụng cũ trƣớc đây 

bằng đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ, có trình độ cao. Mặc dù trong những năm gần đây, 

NHCT Việt Nam đã chú trọng tuyển dụng cán bộ tín dụng có trình độ đại học và 
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trên đại học, nhƣng số lƣợng tuyển dụng chƣa thể thay thế đƣợc hết các cán bộ tín 

dụng trƣớc kia có trình độ nghiệp vụ hạn chế. Hơn nữa, việc bố trí công việc mới 

cho cán bộ tín dụng cũ bị thay thế là rất khó khăn do nghiệp vụ bị hạn chế.  

Do số lƣợng cán bộ tín dụng hạn chế nên xảy ra tình trạng quá tải công việc, 

làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác thẩm định. Việc phân công cán bộ tín dụng 

phụ trách cho vay theo dự án đầu tƣ chƣa hợp lý. Hiện nay, mỗi cán bộ tín dụng 

đƣợc phân công phụ trách một số chi nhánh tại trụ sở chính hoặc phụ trách một số 

lƣợng khách hàng nhất định tại các chi nhánh. Việc phân công phụ trách không 

chuyên sâu theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Một cán bộ tín dụng giỏi cũng 

không thể có kiến thức sâu rộng về tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh để thẩm định tất 

cả các dự án đầu tƣ của các đơn vị mà cán bộ đó phụ trách, từ đó sẽ ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng thẩm định dự án. 

+ Trình độ cán bộ tín dụng còn hạn chế. Do tồn tại cơ chế cũ nên số lƣợng 

cán bộ tín dụng thiếu kiến thức chuyên môn còn khá nhiều. Kết quả kiểm tra nghiệp 

vụ tín dụng năm 2007 cho thấy số chi nhánh có tỷ lệ 100% lãnh đạo và cán bộ tín 

dụng đạt điểm trên trung bình là rất thấp. Hầu hết các chi nhánh có trình độ cán bộ 

thấp lại là các chi nhánh có chất lƣợng tín dụng thấp. Đặc biệt, có nhiều chi nhánh từ 

lãnh đạo đến cán bộ vẫn còn mang tƣ duy bao cấp, kiến thức còn quá ít so với yêu 

cầu kinh doanh trong môi trƣờng kinh tế thị trƣờng. Trình độ cán bộ vẫn còn nhiều 

bất cập, các nghiệp vụ mới và lĩnh vực công nghệ cao còn thiếu cán bộ, chuyên gia 

giỏi.  

+ Đối với công tác thẩm định dự án, ngân hàng chƣa có đội ngũ cán bộ thẩm 

định thực sự có kinh nghiệm chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Công tác thẩm định dự 

án đầu tƣ đòi hỏi một đội ngũ cán bộ thẩm định không chỉ có kiến thức về thẩm 

định dự án mà phải có kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực liên quan.  

Trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ tín dụng còn hạn chế, do đó cán bộ 

tín dụng gặp không ít khó khăn trong các dự án lớn hay dự án lập bằng tiếng nƣớc 

ngoài. Cán bộ tín dụng cũng khó khăn trong việc tham khảo kinh nghiệm thẩm định 

dự án đầu tƣ của nƣớc ngoài. 
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+ Số ít cán bộ tín dụng có tƣ cách đạo đức chƣa tốt, dễ bị khách hàng lợi 

dụng. Nguyên nhân thứ nhất do xuất phát từ tƣ cách của cán bộ tín dụng, thứ hai là 

do việc chƣa chuyên môn hóa giữa chức năng thẩm định và chức năng quản lý tín 

dụng. Hơn nữa, việc xử lý vi phạm về tiêu cực chƣa đƣợc ngân hàng chú trọng nên 

tình trạng tiêu cực trong khâu thẩm định và quyết định cho vay rất dễ xảy ra. 

+ Năng lực, trình độ quản lý của một bộ phận cán bộ lãnh đạo chƣa cao: Tại 

nhiều chi nhánh, năng lực trình độ của cán bộ lãnh đạo chƣa cao nên không thể 

kiểm tra đƣợc nội dung thẩm định dự án của cán bộ tín dụng. Nhiều lãnh đạo chỉ 

đƣa ra quyết định cho vay dựa trên kết luận của cán bộ tín dụng mà không kiểm tra 

lại nội dung thẩm định của cán bộ tín dụng. 

+ Ý thức trách nhiệm chƣa cao, kết quả công việc còn thấp, văn hóa ứng xử 

kém: Hạn chế này còn tồn tại ở một số bộ phận cán bộ tại trụ sở chính cũng nhƣ ở 

chi nhánh; một số cán bộ, một số bộ phận tại trụ sở chính chƣa tích cực phối hợp 

với chi nhánh trong xử lý công việc, gây chậm chễ, ách tắc, ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng hoạt động kinh doanh. 

- Nguồn thông tin sử dụng để thẩm định dự án còn hạn chế do hệ thống công 

nghệ thông tin còn lạc hậu: Hệ thống công nghệ thông tin của NHCT Việt Nam tuy 

đã phát triển khá mạnh mẽ nhƣng vẫn còn yếu, tốc độ vƣơn vào lĩnh vực công nghệ 

thông tin còn chậm hơn nhiều so với một số ngân hàng khác, kể cả một số ngân 

hàng thƣơng mại cổ phần. Hạn chế này ảnh hƣởng đến quá trình thu thập thông tin 

trong quá trình thẩm định dự án đầu tƣ. 

 Công tác thẩm định dự án đầu tƣ đòi hỏi cán bộ phải tìm kiếm rất nhiều 

thông tin, từ các ngành và lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, nguồn thông tin sử dụng 

để thẩm định dự án tại NHCT Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu là dựa vào hồ sơ do 

khách hàng cung cấp nên không đảm bảo tính khách quan. Ngoài ra, nguồn thông 

tin mà cán bộ thẩm định thƣờng hay sử dụng là từ CIC. Tuy nhiên, nguồn thông tin 

từ trung tâm này chƣa cập nhật, ảnh hƣởng đến hiệu quả thẩm định. 

- Công cụ hỗ trợ phục vụ công tác thẩm định còn lạc hậu: Hiện nay, trên thị 

trƣờng có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho công tác thẩm định dự án nhƣ phần mềm 
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phân tích thống kê, phần mềm phân tích tài chính ,…Tuy nhiên, công tác thẩm định dự 

án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam thƣờng chỉ sử dụng phƣơng pháp tính toán thủ công hay 

các phần mềm đơn giản để tính toán các chỉ tiêu tài chính của dự án nhƣ excel,... 

Bên cạnh đó, công cụ thiết yếu để phục vụ cho công tác thẩm định dự án tại 

nhiều chi nhánh là máy vi tính còn thiếu hay máy tính đã cũ, tốc độ xử lý kém, 

không đáp ứng đƣợc cho công tác thẩm định. 

- Công tác quản trị rủi ro còn chƣa đƣợc chú trọng: Công tác quản lý rủi ro tại 

NHCT Việt Nam còn nhiều hạn chế. Chƣa có chiến lƣợc dung hòa giữa lợi nhuận và 

rủi ro. Chƣa có phƣơng pháp, giải pháp và công cụ kỹ thuật hỗ trợ việc xác định, giám 

sát phân tích và báo cáo rủi ro nên thực tế không thể thực hiện việc đo lƣờng, lƣợng 

hóa cụ thể các loại  rủi ro. 

Các biến động liên tục về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá vàng trong thời gian 

qua, là diễn biến tất yếu của kinh tế thị trƣờng sẽ tạo ra nhu cầu sử dụng các sản 

phẩm tài chính phái sinh. Tuy nhiên, hiện nay NHCT Việt Nam chƣa chuẩn bị đƣợc 

nhiều cho việc cung ứng các sản phẩm này đến khách hàng (nhƣ các sản phẩm kỳ 

hạn tƣơng lai, hoán đổi và quyền chọn,...). 

- Công tác tiếp thị, marketing còn yếu: Tín dụng là hoạt động cốt lõi của 

ngân hàng, nhƣng một số chi nhánh chƣa làm chủ địa bàn, chƣa xác định đƣợc 

hƣớng kinh doanh phù hợp để tăng trƣởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Có chi nhánh 

hoạt động ở địa bàn tốt, nơi có nhiều dự án đầu tƣ nhƣng tăng trƣởng tín dụng thấp, 

không tiếp thị thu hút khách hàng, tƣ tƣởng co cụm, tƣ duy kinh doanh còn hạn chế, 

nên kết quả kinh doanh thấp. 

2.3. Ảnh hƣởng của thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tới hoạt động tín 

dụng của NHCT Việt Nam 

Có rất nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng của NHCT Việt 

Nam. Tuy nhiên trong khuôn khổ của luận văn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu 

hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ, qua đó tổng kết những ảnh hƣởng của hoạt động 

thẩm định dự án đến hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam, thể hiện: 

2.3.1. Ảnh hƣởng tích cực 
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Nhìn chung, hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn góp phần 

đáng kể tạo ra lợi nhuận cho NHCT Việt Nam. Thành công đó phụ thuộc phần lớn 

vào chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ. Chất lƣợng thẩm định dự án cao sẽ dẫn đến 

chất lƣợng hoạt động tín dụng đƣợc cải thiện đáng kể. Những ƣu điểm nhƣ đã phân 

tích ở phần trên trong thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tác động tích cực đến 

hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam ở các mặt chính sau đây: 

Chất lƣợng tín dụng dần đƣợc nâng cao do chất lƣợng thẩm định dự án đầu 

tƣ tƣơng đối hoàn thiện: Dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ trung và dài hạn tăng qua các 

năm và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế của NHCT 

Việt Nam. Nếu năm 2003, dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ 12.944 tỷ đồng chiếm 25% 

tổng dƣ nợ cho vay thì đến năm 2003 dƣ nợ cho vay theo dự án đầu tƣ là 27.391 tỷ 

đồng, chiếm 27% tổng dƣ nợ cho vay. Cùng với xu hƣớng tăng trƣởng về quy mô 

tín dụng thì chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ cũng cải thiện đáng kể. Nếu năm 

2003 nợ quá hạn đối với cho vay dự án đầu tƣ là 435 tỷ đồng thì đến năm 2007 con 

số này đã giảm chỉ còn 279 tỷ đồng. 

Thu hút khách hàng đến với NHCT Việt Nam do dịch vụ hỗ trợ tƣơng đối tốt: 

Ngoài hoạt động cung cấp vốn cho các dự án đầu tƣ của khách hàng, NHCT Việt 

Nam còn tổ chức các buổi tọa đàm cho các doanh nghiệp về hoạt động thẩm định 

dự án đầu tƣ của NHCT Việt Nam, lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp và 

chất lƣợng phục vụ của ngân hàng, đồng thời hƣớng dẫn khách hàng trong việc lập 

hồ sơ vay vốn dự án để giúp quá trình thẩm định dự án đƣợc nhanh chóng và hiệu 

quả cao. 

Tiếp cận đƣợc những dự án lớn, hiệu quả cao: NHCT Việt Nam là một trong 

số những ngân hàng đã có uy tín từ lâu, nhất là trong hoạt động tín dụng. NHCT Việt 

Nam đƣa ra những quy định vay vốn chặt chẽ để chọn lọc cho vay những dự án hiệu 

quả. Mặc dù quy định cho vay chặt chẽ nhƣng nếu đƣợc vay vốn khách hàng đƣợc 

hƣởng nhiều quyền lợi nhƣ các loại phí thƣờng thấp hơn so với các ngân hàng khác, 

lãi suất hấp dẫn. Chính vì thế, các doanh nghiệp lớn, tình hình tài chính lành mạnh 

với những dự án đầu tƣ hiệu quả cao, đáp ứng đƣợc các điều kiện vay vốn của ngân 
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hàng thƣờng rất có thiện chí với NHCT Việt Nam. Với lợi thế đó, NHCT Việt Nam 

luôn tiếp cận đƣợc những dự án hiệu quả của các tập đoàn lớn nhƣ dự án vệ tinh 

Vinasat của Tập đoàn bƣu chính viễn thông Việt Nam, dự án thuỷ điện Sơn La,… 

Mặc dù hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt 

Nam đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận nhƣ trên, song chất lƣợng thẩm định dự 

án đầu tƣ vẫn còn nhiều hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động thẩm định dự án 

đầu tƣ tại NHCT Việt Nam. 

2.3.2. Ảnh hƣởng tiêu cực 

Hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam nhƣ 

đã phân tích ở mục 2.2.3.2 còn tồn tại khá nhiều nhƣợc điểm. Trong khi đó, chất 

lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ quyết định đến hiệu quả tín dụng. Vì vậy, nếu chất 

lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ kém sẽ dẫn đến chất lƣợng tín dụng giảm do hoạt 

động thẩm định dự án ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng. Những nhƣợc 

điểm trong thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt 

động tín dụng của NHCT Việt Nam ở những mặt sau: 

* Mất khách hàng có tƣ cách tốt và năng lực tài chính lành mạnh: Bất kỳ 

hoạt động kinh doanh nào cũng không thể tồn tại nếu không có khách hàng. Vì vậy, 

tìm kiếm khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là nhiệm vụ đầu tiên của 

bất kỳ doanh nghiệp nào, trong đó có ngân hàng. Nếu thiếu khách hàng, ngân hàng 

không thể hoạt động. Vì thế, các NHTM Việt Nam nói chung và NHCT nói riêng 

luôn luôn coi trọng khách hàng và phát triển các dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng. Các ngân hàng luôn tìm mọi cách để thu 

hút khách hàng về phía ngân hàng của họ. Đặc biệt trong môi trƣờng cạnh tranh 

khốc liệt nhƣ hiện nay, các ngân hàng nƣớc ngoài và ngân hàng thƣơng mại cổ phần 

có ƣu thế hơn và chú trọng hơn đến việc thu hút khách hàng. Nhận biết đƣợc xu 

hƣớng đó, NHCT Việt Nam đã có nhiều chiến lƣợc để thu hút khách hàng. Tuy 

nhiên, hạn chế trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động thẩm định dự án 

đầu tƣ trung và dài hạn nói riêng đã làm giảm số lƣợng khách hàng đến với NHCT 
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Việt Nam, thậm chí mất nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh và tƣ cách tốt. 

Hạn chế trong hoạt động thẩm định dẫn đến mất khách hàng ở các mặt cụ thể là: 

- Văn hoá ứng xử của các cán bộ tín dụng trong NHCT Việt Nam còn hạn 

chế nên không tạo đƣợc thiện cảm với khách hàng. Điều này gây phiền toái cho 

khách hàng khi họ đến giao dịch với ngân hàng. Nhiều cán bộ tín dụng còn tƣ tƣởng 

là khách hàng cần ngân hàng nên cán bộ tín dụng đã không tận tình phục vụ khách 

hàng, đôi khi còn có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với khách hàng. Do không đƣợc “chăm 

sóc” tận tình nên các khách hàng tìm đến những ngân hàng có dịch vụ tốt hơn, đƣợc 

hƣớng dẫn và phục vụ tận tình hơn. Hạn chế này đã dẫn đến tình trạng mất dần 

khách hàng, không chỉ những khách hàng mới mà cả những khách hàng truyền 

thống của NHCT Việt Nam. Số lƣợng khách hàng hạn chế ảnh hƣởng đến cơ hội 

lựa chọn những khách hàng tốt để đầu tƣ nên mất khách hàng không chỉ ảnh hƣởng 

đến dƣ nợ tín dụng mà còn ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng. 

- Do chậm trễ trong thẩm định dự án nên mất khách hàng: Cơ hội đầu tƣ của 

doanh nghiệp thƣờng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Nếu không nhanh chóng 

thì doanh nghiệp sẽ mất cơ hội đầu tƣ. Vì vậy, khi trình hồ sơ đề nghị vay vốn cho 

ngân hàng, doanh nghiệp luôn mong muốn có kết luận sớm của ngân hàng. Việc 

chậm trễ trong hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ là do: 

+ Chậm trễ do chủ quan của cán bộ tín dụng và toàn hệ thống ngân hàng: 

Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ của NHCT Việt Nam quy định thời gian thẩm 

định dự án tối đa là 7 ngày. Chính vì thế, nhiều cán bộ tín dụng căn cứ đúng thời 

hạn 7 ngày mới trả lời khách hàng dẫn đến mất cơ hội đầu tƣ của khách hàng, đồng 

thời ngân hàng cũng không thể giải ngân do dự án không thực hiện đƣợc. Ví dụ 

trƣờng hợp của dự án đầu tƣ tàu chở container của một công ty trình chi nhánh 

NHCT Việt Nam. Khi công ty trình hồ sơ vay vốn, thời hạn đặt cọc 10% giá trị hợp 

đồng kinh tế chỉ còn 2 ngày. Sau 2 ngày công ty đã không thể chuyển tiền đặt cọc 

10% giá trị hợp đồng cho bên bán do chƣa có quyết định cho vay vốn chính thức từ 

phía ngân hàng. Sự chậm trễ trong thẩm định dự án đó dẫn đến mất khách hàng và 

cơ hội cho vay dự án lớn. Có sự chậm trễ là do dự án vay vốn của khách hàng vƣợt 
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mức phán quyết tín dụng của chi nhánh nên thời gian thẩm định lại bao gồm thời 

gian thẩm định tại chi nhánh và thời gian tái thẩm định của trụ sở chính NHCT Việt 

Nam. Trƣờng hợp này, NHCT Việt Nam đã không linh hoạt dẫn đến chậm trễ trong 

hoạt động thẩm định, ảnh hƣởng đến việc thực hiện dự án đầu tƣ của khách hàng. 

+ Chậm trễ do công tác tổ chức thẩm định còn rƣờm rà: Nhƣ đã phân tích, tại 

các chi nhánh NHCT Việt Nam cán bộ tín dụng vừa làm công tác thẩm định tín dụng 

vừa quyết định và giám sát khoản vay nên để cho vay một dự án đầu tƣ, cán bộ tín 

dụng phải vừa làm rất nhiều công việc, dẫn đến quá tải trong công việc đồng thời hoạt 

động thẩm định dự án đầu tƣ không đƣợc chuyên môn hoá nên tốn rất nhiều thời gian 

cho công tác thẩm định. Sự chậm trễ đó làm mất cơ hội đầu tƣ của cả doanh nghiệp 

và cả NHCT Việt Nam. Doanh nghiệp bị bỏ lỡ thực hiện các dự án đầu tƣ do phải 

chờ kết quả trả lời từ phía ngân hàng, không có vốn đầu tƣ. Ngân hàng giảm uy tín, 

giảm năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng, dẫn đến mất khách hàng. 

Số lƣợng khách hàng biến động theo cấp số nhân. Vì vậy, khi một khách 

hàng từ bỏ ngân hàng, không có nghĩa là ngân hàng mất một khách hàng mà mất rất 

nhiều khách hàng do khách hàng này thông tin cho khách hàng khác biết về thực 

trạng của ngân hàng. NHCT Việt Nam phải chú trọng trong việc giữ các khách hàng 

truyền thống và thu hút khách hàng mới. Để làm đƣợc điều đó, ngân hàng phải cung 

cấp dịch vụ hiện đại, chất lƣợng phục vụ tốt cho khách hàng và rút ngắn thời gian 

thẩm định dự án nhằm đƣa ra quyết định nhanh chóng cho khách hàng. 

* Mất cơ hội đầu tƣ vào những dự án có hiệu quả: Xu thế gia tăng nhanh số 

lƣợng các ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt là các ngân hàng nƣớc ngoài và ngân hàng 

thƣơng mại cổ phần đã giúp cho khách hàng có cơ hội đƣợc lựa chọn những ngân 

hàng có uy tín và hiện đại. Vì vậy, NHCT Việt Nam phải nâng cao hiệu quả hoạt 

động, đặc biệt trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay theo dự án 

đầu tƣ nói riêng để lựa chọn đƣợc những dự án tốt, đem lại lợi nhuận cao cho ngân 

hàng, tránh rủi ro. Tuy nhiên, những hạn chế trong hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ 

đôi khi dẫn đến mất cơ hội đầu tƣ vào những dự án hiệu quả, điều đó thể hiện: 
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- Chất lƣợng thẩm định kém dẫn đến sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tƣ: 

Để cho vay các dự án đầu tƣ, ngân hàng phải thẩm định kỹ lƣỡng tất cả các nội 

dung của dự án. Nhƣng nội dung thẩm định dự án đầu tƣ của NHCT Việt Nam vẫn 

còn sơ sài, đôi khi lại bỏ qua những nội dung quan trọng của dự án nên không thể 

đánh giá chính xác tổng thể hoạt động của dự án đầu tƣ đó, không tìm ra đƣợc 

những điểm yếu của dự án dẫn đến cho vay những dự án không hiệu quả. 

- Việc tính toán các chỉ tiêu tài chính chƣa chính xác dẫn đến kết luận thẩm 

định sai: Do việc sử dụng các phƣơng pháp thẩm định khác nhau và do trình độ của 

cán bộ tín dụng còn hạn chế nên việc tính toán các chỉ tiêu tài chính chƣa chính xác. 

Quyết định cho vay đối với các dự án đầu tƣ phụ thuộc chủ yếu vào kết quả tính 

toán chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án nên nếu tính toán sai các chỉ tiêu tài chính 

sẽ dẫn đến kết luận cho vay sai, quyết định cho vay những dự án không hiệu quả và 

bỏ qua những dự án có hiệu quả cao nhƣ đã phân tích trƣờng hợp của công ty 

TNHH Giấy và Bao Bì Việt Thắng . 

- Việc chậm trễ trong khâu thẩm định dự án cũng dẫn đến mất cơ hội đầu tƣ 

vào dự án có hiệu quả: Những khách hàng lớn, có tiềm lực tài chính lành mạnh 

thƣờng có những dự án đầu tƣ có hiệu quả cao, đồng thời những khách hàng này 

cũng có yêu cầu khá cao đối với ngân hàng về chất lƣợng phục vụ và thời gian thẩm 

định. Vì vậy, nếu chất lƣợng phục vụ kém, chậm trễ trong thẩm định dự án sẽ ảnh 

hƣởng đến khách hàng do vậy họ sẽ tìm đến những ngân hàng tốt hơn, dẫn đến 

NHCT Việt Nam sẽ mất khách hàng và mất cơ hội đầu tƣ vào những dự án đó. 

 * Chất lƣợng hoạt động tín dụng theo dự án đầu tƣ chƣa cao, nợ quá hạn 

vẫn lớn: Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với dự án đầu tƣ trung và 

dài hạn của NHCT Việt Nam cho thấy, tỷ lệ nợ quá hạn của dự án đầu tƣ/dƣ nợ dự 

án đầu tƣ còn cao và cao hơn so với tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dƣ nợ. Nhƣ vậy, chất 

lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ còn thấp hơn so với chất lƣợng tín dụng chung của 

hệ thống NHCT Việt Nam. Nguyên nhân chính dẫn đến nợ quá hạn cho vay dự án 

đầu tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam là: 
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 - Chất lƣợng thẩm định nội dung các dự án đầu tƣ còn thấp: Chất lƣợng thẩm 

định thấp dẫn đến cho vay những dự án kém hiệu quả, không có nguồn thu để trả nợ gốc 

và lãi ngân hàng đúng hạn dẫn đến nợ quá hạn. Dƣới đây là một vài trƣờng hợp cụ thể: 

 + Việc tính toán các chỉ tiêu tài chính không chính xác dẫn đến kết luận thẩm 

định sai và quyết định cho vay sai. Quyết định cho vay dự án đầu tƣ phần lớn phụ 

thuộc vào các chỉ tiêu hiệu quả tài chính. Nếu cán bộ tính toán các chỉ tiêu tài chính 

không đúng sẽ dẫn đến quyết định sai lầm trong cho vay. Việc tính chỉ tiêu không 

chính xác có thể dẫn đến cho vay những dự án kém hiệu quả và không cho vay 

những dự án có hiệu quả cao. 

 + Cán bộ tín dụng định thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ gốc và lãi vốn vay 

không hợp lý nên khách hàng không đủ nguồn thu để trả nợ ngân hàng đúng hạn, 

dẫn tới nợ quá hạn hoặc khách hàng lại sử dụng các nguồn tiền ngắn hạn để trả nợ 

ngân hàng làm ảnh hƣởng đến cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, mất cân đối 

nguồn vốn ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động kinh doanh. 

 - Thẩm định tƣ cách pháp lý của khách hàng chƣa chính xác: Trong hoạt 

động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn 

nói riêng thì việc xác định tƣ cách pháp lý của khách hàng rất quan trọng, ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng tín dụng ở các điểm sau:  

 + Khách hàng cố tình lập hồ sơ dự án không chính xác, lừa dối và mua chuộc 

cán bộ tín dụng dẫn đến kết quả thẩm định sai, làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín 

dụng của dự án. 

 + Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, sử dụng vào những dự án kém 

hiệu quả mà chƣa qua thẩm định chất lƣợng dẫn đến thất thu trong hoạt động kinh 

doanh làm thất thoát vốn đầu tƣ của ngân hàng. 

+ Nếu tƣ cách của khách hàng không tốt thì khách hàng sẽ không có thiện 

chí trong việc trả nợ ngân hàng, ngay cả trong trƣờng hợp khách hàng có nguồn thu 

từ dự án và nguồn thu khác để trả nợ ngân hàng.  

+ Khách hàng có thể sử dụng nguồn thu từ dự án để đầu tƣ vào các dự án 

khác mà không trả nợ ngân hàng dẫn đến nợ quá hạn. 
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 - Thẩm định tình hình tài chính của doanh nghiệp chƣa chính xác: Trong 

thẩm định dự án đầu tƣ thì thẩm định tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng 

đóng vai trò quan trọng. Đôi khi cán bộ tín dụng chỉ chú trọng đến thẩm định dự án 

đầu tƣ mà không thẩm định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu không thẩm 

định tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ không nhận xét đƣợc tiềm lực của 

doanh nghiệp và phân tích nguồn vốn đƣợc sử dụng trong dự án đầu tƣ. 

* Quá trình kiểm tra trƣớc, trong và sau khi cho vay chƣa đƣợc chú trọng 

dẫn đến thất thoát vốn cho vay, phát sinh nợ quá hạn: Việc kiểm tra trong quá trình 

vay vốn, đặc biệt là kiểm tra sau cho vay là rất quan trọng. Vì nếu không kiểm tra 

quá trình vay vốn của khách hàng, khách hàng sử dụng tiền vay sai mục đích và 

không có tiền trả nợ ngân hàng, dẫn đến nợ quá hạn, ảnh hƣởng đến hoạt động tín 

dụng của NHCT Việt Nam. 

* Thất thoát tài sản bảo đảm do khâu thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay 

chƣa hoàn chỉnh: Tài sản bảo đảm tiền vay là vật thế chấp để ngân hàng bắt nợ 

trong trƣờng hợp khách hàng không trả đƣợc nợ ngân hàng. Tuy nhiên nhƣ đã phân 

tích, việc thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay còn nhiều hạn chế sẽ ảnh hƣởng 

đến quá trình xử lý tài sản bảo đảm: 

- Hồ sơ tài sản bảo đảm không đầy đủ và không chính xác dẫn đến không 

bán đƣợc tài sản để thu nợ. 

- Định giá tài sản không chính xác, định giá tài sản bảo đảm cao hơn giá trị 

thực tế của tài sản bảo đảm nên khi xử lý tài sản thì giá trị tài sản không đủ bù đắp 

đƣợc số tiền vay ngân hàng dẫn đến mất vốn cho vay. 

- Ngân hàng nhận thiết bị quá cũ, thời hạn sử dụng còn ít, địa thế của bất 

động sản không đẹp dẫn đến khó khăn cho ngân hàng trong việc bán tài sản để thu 

hồi nợ. Nhiều trƣờng hợp tài sản không bán đƣợc, ngân hàng vừa mất vốn cho vay, 

vừa mất chi phí để quản lý và bảo quản tài sản đó. 

* Rủi ro tín dụng ở mức cao do cơ cấu cho vay theo dự án đầu tƣ chƣa hợp lý:  

Dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ của DNNN tại NHCT Việt Nam đã giảm nhanh 

chóng nhƣng vẫn còn ở mức cao là nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong cho vay theo 
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dự án đầu tƣ do đa số các DNNN hoạt động kém hiệu quả hơn các công ty cổ phần 

và các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Cơ cấu thành phần kinh tế 

cho vay chƣa hợp lý là nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ở mức cao. 

Danh mục đối tƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam chƣa đa 

dạng hoá. Dƣ nợ cho vay các dự án đầu tƣ vào các ngành kinh tế, các lĩnh vực nhạy 

cảm, dễ biến động nhƣ kinh doanh bất động sản, đầu tƣ xây dựng cơ bản, … còn ở 

mức cao là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro trong hoạt động cho vay theo dự án 

đầu tƣ. Đầu năm 2008, NHCT Việt Nam đã ra quyết định ngừng cho vay bất động 

sản và xây dựng do thị trƣờng bất động sản biến động mạnh. Tuy nhiên quyết định 

trên chỉ hạn chế một phần rủi ro hiện tại do dƣ nợ cũ cho vay đầu tƣ xây dựng, kinh 

doanh bất động sản tại NHCT Việt Nam còn chiếm khoảng 30% tổng dƣ nợ. Vì 

vậy, NHCT cần đa dạng hơn nữa danh mục đầu tƣ cho vay để hạn chế rủi ro, tránh 

cho vay quá nhiều đối với một lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thƣờng xuyên biến 

động. Các NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng cần rút ra bài 

học kinh nghiệm từ các ngân hàng của Mỹ. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm Mỹ 

vì cho vay và đầu tƣ vào thị trƣờng bất động sản quá lớn nên khi thị trƣờng bất động 

sản biến động mạnh đã làm cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm bị phá sản do 

không kiểm soát đƣợc hoạt động cho vay. 

Tóm lại, qua phân tích thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung và 

dài hạn tại NHCT Việt Nam, tác giả đã nêu ra những ƣu điểm và nhƣợc điểm trong 

thẩm định dự án đầu tƣ. Những ƣu điểm và nhƣợc điểm đó tác động đến chất lƣợng 

tín dụng. Trên cơ sở đó, tác giả đƣa ra những ảnh hƣởng của hoạt động thẩm định 

dự án đầu tƣ tới hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ nói riêng và hoạt động tín 

dụng của NHCT Việt Nam nói chung. Về cơ bản, chất lƣợng thẩm định dự án đầu 

tƣ trung và dài hạn tại NHCT Việt Nam tƣơng đối cao, dẫn đến hiệu quả đáng kể 

trong hoạt động tín dụng, góp phần quan trọng tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy 

nhiên những nhƣợc điểm trong hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ tại NHCT Việt 

Nam là nguyên nhân ảnh hƣởng tiêu cực tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt 

Nam. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 
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tế thì nhiệm vụ cần thiết của NHCT Việt Nam là phải nâng cao chất lƣợng thẩm 

định dự án đầu tƣ, góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng nói riêng và 

hoạt động kinh doanh của NHCT nói chung.  
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CHƢƠNG 3: 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ 

ÁN ĐẦU TƢ TRUNG, DÀI HẠN ĐỂ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG CỦA NHCT VIỆT NAM 
 

3.1. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ kinh doanh chung và hoạt động tín dụng của 

NHCT Việt Nam 

3.1.1. Thời cơ và thách thức 

* Thời cơ 

Xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tễ diễn ra với tốc độ nhanh tạo ra những 

biến đổi to lớn trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam nói chung 

và NHCT Việt Nam nói riêng. 

Sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) và hiệp định 

thƣơng mại Việt Mỹ đƣợc thực thi đầy đủ đã tạo điều kiện cho thị trƣờng tài chính - 

tiền tệ phát triển mạnh hơn theo cả chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt kể đến sự gia tăng 

hoạt động của các định chế tài chính nhƣ các NHTM cổ phần, các tổ chức tài chính phi 

ngân hàng và các tổ chức tài chính ngân hàng đa quốc gia. Thể chế kinh tế thị trƣờng ở 

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện theo hƣớng đầy đủ hơn, đồng bộ hơn, minh bạch hơn 

và bình đẳng hơn giữa các chủ thể tham gia thị trƣờng. Rõ ràng là những biến đổi này 

sẽ tạo ra cho các ngân hàng Việt Nam trong đó có NHCT Việt Nam môi trƣờng kinh 

doanh mới với nhiều điều kiện thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và hợp tác 

cùng phát triển, mặt khác chính sức ép của cạnh tranh và hội nhập sẽ buộc các ngân 

hàng Việt Nam phải nỗ lực đổi mới để có thể tồn tại và phát triển. 

Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trƣởng cao. Cùng với xu 

hƣớng đó, hoạt động đầu tƣ dự án ngày càng trở nên sôi động với những dự án lớn 

có quy mô quốc gia và quốc tế.  

Cơ cấu kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển đổi mạnh theo hƣớng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nƣớc nên hoạt động đầu tƣ vào các dự án của nhà nƣớc và các 

dự án kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc ngày càng sôi động. Chính 
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vì thế, nhu cầu về vốn để đầu tƣ vào các dự án đó cũng rất lớn. Đây là thời cơ cho 

các NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng cơ hội đầu tƣ vốn 

cho các dự án đó. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng hoạt động 

đầu tƣ ra nƣớc ngoài. Đây là cơ hội tốt cho các NHTM Việt Nam, trong đó có 

NHCT Việt Nam mở rộng thị phần cho vay các dự án đầu tƣ ở nƣớc ngoài. 

Nhu cầu vay vốn trung dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn. 

Một trong những hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam là vốn chủ sở hữu 

thấp nên rất khó khăn khi tiến hành hoạt động kinh doanh, nhất là tham gia vào các 

dự án đòi hỏi vốn đầu tƣ trung và dài hạn. Trong các cách thức huy động vốn thì 

vay vốn từ các ngân hàng là cách thƣờng xuyên và thuận lợi nhất mà các doanh 

nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên để có thể vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp phải đáp 

ứng đủ các điều kiện vay vốn nhất định. Trong điều kiện nhu cầu vay vốn lớn và 

điều kiện vay vốn cao, các doanh nghiệp phải tự lựa chọn cho mình những dự án 

đầu tƣ thật hiệu quả để đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn của ngân hàng. Chính vì 

vậy, đây là điều kiện thuận lợi để ngân hàng có thể lựa chọn cho vay đƣợc những 

dự án đầu tƣ có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ. 

* Thách thức 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng mở rộng, việc 

Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện chƣơng trình hợp tác với APEC, 

ASEAN, AFTA,...và đặc biệt là gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) đã đặt 

các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các NHTM Việt Nam nói riêng, trong đó 

có NHCT Việt Nam trƣớc những thách thức to lớn. 

Cạnh tranh giữa các ngân hàng diễn ra mạnh mẽ 

- Thực hiện cam kết khi ra nhập WTO, từ 01/04/2007 Việt Nam  đã mở cửa 

lĩnh vực ngân hàng, cho phép ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài hoạt động tại Việt 

Nam, nhiều ngân hàng lớn nƣớc ngoài tham gia cổ đông góp vốn vào các ngân hàng 

Việt Nam, tạo áp lực lớn cho các NHTM trong nƣớc. 

- Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam ngày càng trở nên gay 

gắt hơn với việc tăng số lƣợng ngân hàng, tăng quy mô, tăng vốn điều lệ, mở rộng 
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mạng lƣới hoạt động với tốc độ rất nhanh của nhiều chi nhánh ngân hàng nƣớc 

ngoài, ngân hàng liên doanh nhất là ngân hàng thƣơng mại cổ phần. 

Năng lực cạnh tranh của NHCT Việt Nam còn hạn chế 

 Một số ngân hàng, nhất là các ngân hàng nƣớc ngoài có bề dày kinh nghiệm, 

tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất hùng mạnh. Trong lúc đó, NHCT Việt Nam còn 

nhiều hạn chế và khó khăn cần phải giải quyết nhƣ năng lực cạnh tranh của các sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng còn thấp, kỹ thuật công nghệ ngân hàng còn lạc hậu, các 

chỉ số về an toàn kinh doanh còn thấp so với các nƣớc trong khu vực và quốc tế, 

nguồn vốn tự có nhỏ bé so với quy mô hoạt động, nhu cầu đầu tƣ của nền kinh tế và 

so với các ngân hàng trong khu vực, chất lƣợng tài sản chƣa cao, còn tiềm ẩn nhiều 

rủi ro; trình độ quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro còn hạn chế; công nghệ ngân hàng 

chƣa phát triển; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên chƣa thích ứng 

với yêu cầu của một ngân hàng hiện đại,... Nếu NHCT Việt Nam không năng động, 

vận động tích cực thƣờng xuyên, nắm bắt thị trƣờng, tăng cƣờng tiếp thị chăm sóc 

khách hàng, đổi mới và phát triển thì sẽ bị mất dần thị trƣờng, mất dần thị phần. 

Môi trƣờng kinh doanh ngày càng tiềm ẩn rủi ro, trong khi công tác quản trị 

rủi ro còn hạn chế 

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh nhƣng chƣa thực sự bền vững. Hơn 

nữa, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh 

hƣởng rất lớn trƣớc những biến động của nền kinh tế toàn cầu. Tình hình biến động bất 

thƣờng, ngoài dự đoán của một số ngành kinh tế, khả năng quản lý vĩ mô của nhà nƣớc 

đối với một số thị trƣờng còn hạn chế làm tăng rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ nói riêng. 

Thách thức đó tạo ra yêu cầu cấp thiết là phải tăng cƣờng công tác quản trị 

rủi ro nhất là trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên, công tác quản lý 

rủi ro tại NHCT Việt Nam nói riêng và các NHTM Việt nam nói chung còn nhiều 

hạn chế, chƣa có chiến lƣợc dung hòa giữa lợi nhuận và rủi ro, chƣa có giải pháp và 

công cụ kỹ thuật hỗ trợ việc xác định, giám sát, phân tích và báo cáo rủi ro nên thực 

tế không thể thực hiện đƣợc việc đo lƣờng, lƣợng hóa cụ thể các loại rủi ro. 
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Danh mục cho vay theo dự án đầu tƣ của NHCT Việt Nam vẫn tập trung lớn 

vào các DNNN, trong khi hoạt động của DNNNchƣa thật sự hiệu quả. 

Trong những năm gần đây, dƣ nợ cho vay đối với DNNN của NHCT Việt 

Nam tuy đã giảm nhƣng vẫn còn khá cao (năm 2007 tỷ trọng cho vay dự án đầu tƣ 

của DNNN chiếm 29% dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ). Trong khi các ngân hàng nƣớc 

ngoài tập trung cung cấp dịch vụ cho công ty đa quốc gia còn các công ty cổ phần 

lại tập trung vào đối tƣợng khách hàng là thành phần kinh tế tƣ nhân. Tuy nhiên, 

nhiều DNNN hoặc mới chuyển đổi sang công ty cổ phần tuy có quy mô lớn nhƣng 

trên thực tế hoạt động kém hiệu quả. Điều đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay 

theo dự án đầu tƣ. 

Nhận biết đƣợc những cơ hội và thách thức nhƣ trên, NHCT Việt Nam đã đề 

ra những chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đến năm 2010 và căn cứ vào các chỉ tiêu đó 

để đề ra định hƣớng kinh doanh cho từng lĩnh vực cụ thể, trong đó có hoạt động cho 

vay theo dự án đầu tƣ trung và dài hạn. 

3.1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chung và nhiệm vụ cụ thể đối với hoạt 

động cho vay theo dự án đầu tƣ  

3.1.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chung 

Để có thể cạnh tranh đƣợc với các ngân hàng trong nƣớc, khu vực và trên thế 

giới, NHCT Việt Nam đã và đang tập trung thực hiện lộ trình cơ cấu lại tổ chức và 

hoạt động trong giai đoạn 10 năm (2001 - 2010) theo đề án đã đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc phê duyệt. Trong những năm cuối của 

chặng đƣờng thực hiện đề án, NHCT Việt Nam tiếp tục triển khai chiến lƣợc phát 

triển đến năm 2010 với mục tiêu: "Xây dựng Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam 

thành một ngân hàng thƣơng mại chủ lực và hiện đại của nhà nƣớc, hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả, tài chính lành mạnh, kỹ thuật công nghệ cao, kinh doanh đa 

chức năng, chiếm thị phần lớn ở Việt Nam". 

Đến nay, NHCT Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn I của đề án (giai đoạn 

2001 - 2005). NHCT Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều chuyển biến tích cực, vƣợt qua 
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những khó khăn, thách thức đổi mới căn bản và toàn diện từ tƣ duy đến định hƣớng, 

cách thức tổ chức kinh doanh.  

Giai đoạn II (năm 2006 - 2010): Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện hoạt động, thực 

hiện 4 hóa: hiện đại hóa, cổ phần hóa, chuẩn hóa các nghiệp vụ, quản trị ngân hàng, 

nhân sự cán bộ; công khai minh bạch hóa, lành mạnh hóa. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2010: 

+ Tốc độ tăng tài sản – nguồn vốn bình quân 20% trong giai đoạn 2006 – 

2010, dƣ nợ cho vay chiếm 75 – 80% tổng tài sản. 

+ Thực hiện đề án cơ cấu lại tổ chức và hoạt động nhằm lành mạnh hóa hoạt 

động ngân hàng: Phấn đấu đến năm 2010 đạt đƣợc các thông số đánh giá an toàn theo 

quy định của tổ chức tín dụng: nợ quá hạn - nợ xấu dƣới 3% tổng dƣ nợ cho vay. 

+ Nâng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ đến năm 2010 chiếm trên 30% trong tổng 

thu nhập của ngân hàng. 

+ Đến năm 2010, tốc độ tăng trƣởng huy động và cho vay bình quân hàng 

năm đạt từ 20% đến 22%.  

3.1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể đối với hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Để đạt đƣợc các chỉ tiêu trên, NHCT đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể đối với 

từng nghiệp vụ. Đặc biệt trong nghiệp vụ tín dụng, NHCT Việt Nam đã đề ra những 

định hƣớng cụ thể, trong đó có hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: 

- Tăng trƣởng tín dụng đảm bảo chất lƣợng an toàn, hiệu quả, bền vững. 

Phân tích tổng thể đánh giá thị trƣờng cả nƣớc, từng ngành kinh tế, từng địa 

phƣơng, từng lĩnh vực hoạt động theo từng nhóm khách hàng để định hƣớng đầu tƣ 

tín dụng phù hợp hiện tại cũng nhƣ lâu dài đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tiếp tục đổi 

mới cơ cấu danh mục đầu tƣ tín dụng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng, 

lành mạnh nợ trong hạn, thực hiện cho vay theo nguyên tắc thƣơng mại và thị 

trƣờng. 

- Để đảm bảo dƣ nợ cho vay các dự án đầu tƣ trung và dài hạn, NHCT Việt 

Nam phải thực hiện chiến lƣợc huy động vốn theo hƣớng nâng dần tỷ trọng vốn huy 

động trung và dài hạn, nghiên cứu triển khai những hình thức huy động vốn có tính 
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cạnh tranh và hiệu quả. Tính toán đẩy mạnh hình thức huy động vốn cho vay theo 

từng dự án; kiểm soát chặt chẽ tăng trƣởng tín dụng, tốc độ tăng trƣởng tín dụng phải 

căn cứ vào tốc độ tăng trƣởng vốn huy động trong chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

- Tỷ trọng cho vay trung và dài hạn tối đa không quá 40% tổng dƣ nợ cho 

vay, nâng dần tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản; chỉ lựa chọn những dự án tốt, 

có vốn tự có tham gia lớn, hiệu quả cao, thời gian hoàn trả nợ nhanh, có tài sản đảm 

bảo lớn, thực hiện lãi suất thả nổi theo thị trƣờng, bù đắp đủ chi phí và có hiệu quả 

trong đầu tƣ tín dụng. 

- Đáp ứng cho vay theo dự án đầu tƣ với tất cả các thành phần, xác định 

những ngành kinh tế có thế mạnh, đặc biệt tập trung vào các ngành trọng điểm nhƣ 

điện, bƣu chính viễn thông, xi măng, than, dầu khí,… để có kế hoạch chủ động tìm 

kiếm, tiếp cận và thẩm định khách hàng và các dự án. Giữ vững tỷ trọng cho vay 

trung và dài hạn là một trong những định hƣớng phát triển tín dụng của NHCT Việt 

Nam nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện đầu tƣ chiều sâu, trang bị cơ sở vật 

chất kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lƣợng và năng lực sản xuất, tiêu thụ và xuất 

khẩu. Đó là tiền đề của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. 

- Chú trọng mở rộng tài trợ vốn và tiếp cận các dự án lớn nhƣng phải có hiệu 

quả cao, những dự án thuộc các ngành kinh tế quan trọng của đất nƣớc và những dự 

án thuộc các lĩnh vực khác nhau nhƣ dầu khí, than, thép, khai khoáng nhằm đa dạng 

hóa danh mục đầu tƣ trung và dài hạn và hạn chế rủi ro. Ƣu tiên cả những dự án có 

quy mô vừa và nhỏ, công nghệ tiên tiến, thu hồi vốn nhanh. 

- Đẩy mạnh cho vay dự án đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời 

nâng cao chất lƣợng đầu tƣ vào các DNNN, kiên quyết thu hồi vốn đối với các dự 

án kém hiệu quả để đầu tƣ vào những dự án có hiệu quả, khả năng thu hồi vốn 

nhanh. 

- Không tập trung dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ vào một ngành kinh tế, một 

nhóm ngành hàng, một nhóm khách hàng, mở rộng cho vay dự án đến các ngành 

hàng có tiềm năng và có chiến lƣợc phát triển lâu dài. 
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Trên cơ sở những định hƣớng trên; qua phân tích, đánh giá thực trạng, những 

nhƣợc điểm và ảnh hƣởng của hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung dài hạn tới hoạt 

động tín dụng tại NHCT Việt Nam, và qua thực tiễn làm việc tại NHCT Việt Nam, tác 

giả xin đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án 

đầu tƣ trung và dài hạn để đảm bảo hoạt động tín dụng tại NHCT Việt Nam. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung, dài hạn để 

đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam 

3.2.1. Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tƣ 

Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ là cẩm nang cho trụ sở chính cũng nhƣ các 

chi nhánh NHCT Việt Nam trong công tác tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ. Việc 

ban hành một quy trình thẩm định dự án chung giúp toàn hệ thống có cách thức 

thẩm định dự án theo một hƣớng thống nhất. Do quy trình thẩm định dự án có vai 

trò quan trọng nên việc hoàn thiện quy trình là nhiệm vụ trọng tâm và thƣờng xuyên 

của NHCT Việt Nam. 

NHCT Việt Nam nên cập nhật sửa đổi quy trình phù hợp với thực tế kinh 

doanh: Quy trình thẩm định dự án do trụ sở chính lập ra và áp dụng cho toàn hệ 

thống NHCT Việt Nam. Vì vậy, trong quá trình thực hiện các chi nhánh hay trụ sở 

chính phát hiện những điểm không hợp lý trong quy trình cần phải sửa đổi thì trụ sở 

chính phải tiếp thu ý kiến và sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh. 

Nên quy định những trƣờng hợp ngoại lệ có thể khác với quy trình và đƣợc 

sự đồng ý của trụ sở chính NHCT Việt Nam: Trong quy trình không nêu trƣờng hợp 

ngoại lệ có thể đƣợc áp dụng linh hoạt. Chẳng hạn đối với những dự án lớn của 

khách hàng phải cần cung cấp vốn tức thì nhƣng dự án vẫn phải tuân theo quy trình 

là thẩm định tại chi nhánh nơi khách hàng gửi hồ sơ xin vay vốn sau đó mới trình 

hồ sơ lên trụ sở chính tái thẩm định lại. Việc vừa thẩm định tại chi nhánh và vừa 

thực hiện tái thẩm định tại trụ sở chính tốn rất nhiều thời gian, trong khi nếu không 

giải ngân sớm thì khách hàng sẽ mất cơ hội thực hiện dự án, đồng thời chi nhánh sẽ 

mất cơ hội đầu tƣ vào những dự án lớn và có hiệu quả cao. Trong trƣờng hợp này, 

nếu đƣợc ngoại lệ là chi nhánh kết hợp với trụ sở chính tiến hành thẩm định dự án 
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trực tiếp hoặc việc thẩm định dự án đƣợc giao cho trụ sở chính thẩm định, còn chỉ 

tiêu dƣ nợ vẫn đƣợc tính cho chi nhánh đó thì ngân hàng sẽ giải ngân đƣợc dự án và 

khách hàng đƣợc thực hiện dự án theo yêu cầu của họ. Chính vì vậy, NHCT Việt 

Nam cần đƣa vào những trƣờng hợp ngoại lệ áp dụng ngoài quy trình và có sự chấp 

thuận bằng văn bản của tổng giám đốc NHCT Việt Nam để phù hợp với yêu cầu 

kinh doanh và tạo thuận lợi cho khách hàng. 

Trong quy trình nên quy định những yêu cầu bắt buộc về tiêu chí đáp ứng 

của một tờ trình thẩm định dự án đầu tƣ đối với chi nhánh khi trình hồ sơ lên trụ sở 

chính tái thẩm định: Ngân hàng cần đƣa ra yêu cầu đối với chi nhánh khi trình hồ 

sơ lên trụ sở chính để tái thẩm định. Những hồ sơ gửi lên từ chi nhánh không đạt 

yêu cầu về chất lƣợng thẩm định, trụ sở chính sẽ trực tiếp thẩm định và không tính 

chỉ tiêu dƣ nợ cho chi nhánh đã trình, đồng thời có chế tài xử phạt nặng đối với chi 

nhánh do tiến hành thẩm định không đạt yêu cầu. 

Cải tiến quy trình thẩm định dự án theo hƣớng cụ thể hoá các bƣớc và nội 

dung tiến hành cho phù hợp với hoạt động của ngân hàng hiện đại và phù hợp với 

trình độ của cán bộ tín dụng: Trong quy trình thẩm định dự án, nhiều nội dung thẩm 

định còn hạn chế. Do trình độ cán bộ còn hạn chế nên nhiều nội dung thẩm định chỉ 

đƣợc NHCT Việt Nam khuyến khích chứ không bắt buộc các cán bộ tín dụng đƣa 

vào tờ trình, nhất là những nội dung về thẩm định tình hình tài chính của dự án. Tuy 

nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới, các ngân hàng phải nâng cao năng 

lực hoạt động của mình, hoạt động theo kinh tế thị trƣờng. Vì vậy, các nội dung thẩm 

định dự án đầu tƣ phải đƣợc đƣa vào đầy đủ mà không phụ thuộc vào trình độ của 

cán bộ hay các hạn chế nào khác của ngân hàng. Giải pháp khắc phục là nâng cao 

năng lực trình độ của cán bộ tín dụng, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của ngân hàng. 

Trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện quy trình thẩm định dự án, ngân hàng 

cần tham khảo quy trình thẩm định dự án của các ngân hàng khác, và đặc biệt là 

tham khảo quy trình và kinh nghiệm thẩm định của các ngân hàng nƣớc ngoài uy tín: 

mặc dù NHCT Việt Nam là ngân hàng đã đƣợc thành lập từ lâu cách đây 20 năm, là 

ngân hàng lớn và có uy tín trên thị trƣờng, nhƣng NHCT Việt Nam vẫn cần phải tham 
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khảo kinh nghiệm của các ngân hàng khác để hoàn thiện quy trình của mình. Do công 

tác thẩm định dự án đầu tƣ rất phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu, tìm hiểu sâu và học 

tập kinh nghiệm của các ngân hàng đi trƣớc và các ngân hàng lớn. 

Cán bộ thẩm định dự án là ngƣời trực tiếp thực hiện quy trình thẩm định, 

cần tham gia đóng góp ý kiến nếu thấy quy trình có điểm bất hợp lý để đảm bảo quy 

trình thẩm định ngày càng hoàn thiện hơn: Do những ngƣời soạn thảo ra quy trình 

thẩm định dự án chủ yếu là những ngƣời giỏi và hiểu biết rộng về lý thuyết, ít va 

chạm với thực tế hoạt động thẩm định nên quy trình thẩm định sẽ không tránh khỏi 

những sai sót. Vì vậy, NHCT Việt Nam phải thƣờng xuyên lắng nghe và thăm dò 

các ý kiến từ cán bộ thẩm định tại trụ sở chính cũng nhƣ tại các chi nhánh để tiếp 

thu và sửa đổi quy trình cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của ngân hàng.  

3.2.2. Nâng cao chất lƣợng trong khâu thẩm định dự án 

Để nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đòi hỏi trụ sở chính, các chi nhánh 

và bản thân các cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định phải nỗ lực rất nhiều, cụ thể 

là tuân thủ quy trình thẩm định dự án, phƣơng pháp thẩm định, nội dung thẩm định, 

giám sát khoản vay,… 

3.2.2.1. Tuân thủ quy trình thẩm định 

Quy trình thẩm định dự án của NHCT Việt Nam nhìn chung tƣơng đối đầy 

đủ và hợp lý. Tuy nhiên để đảm bảo chất lƣợng thẩm định dự án, các cán bộ tín 

dụng, lãnh đạo các phòng ban phải tuân thủ đúng quy trình thẩm định dự án, chấp 

hành nghiêm túc mức uỷ quyền phán quyết đƣợc giao, không đƣợc hạ thấp điều 

kiện tín dụng để cho vay, không cho vay đối với những khách hàng, những dự án 

mà không giám sát đƣợc việc sử dụng vốn của khách hàng và không có khả năng 

quản lý đƣợc nguồn thu hoặc không xác định đƣợc nguồn thanh toán rõ ràng, chắc 

chắn. Các cán bộ không đƣợc bỏ qua các bƣớc trong quy trình thẩm định nhƣ đã 

giải ngân trong khi chƣa lập tờ trình thẩm định và hoàn thiện hồ sơ tài sản bảo đảm.  

Tất cả những nội dung yêu cầu trong quy trình thẩm định phải đƣợc thực 

hiện đầy đủ và có chất lƣợng cao. Các bƣớc thực hiện trong quy trình thẩm định 

phải đúng trình tự, không đƣợc tự ý thay đổi quy trình thẩm định làm ảnh hƣởng 
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đến chất lƣợng thẩm định dự án. Việc tuân thủ quy trình thẩm định phụ thuộc vào 

cán bộ tín dụng và lãnh đạo trực tiếp phê duyệt khoản vay.  

NHCT Việt Nam phải giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình thẩm định, 

nhất là tại các chi nhánh. Nhiều trƣờng hợp tại các chi nhánh, các bƣớc thực hiện 

trong quy trình chỉ mang tính hình thức để đảm bảo đúng quy trình chứ không vì 

mục đích là nâng cao chất lƣợng thẩm định, tránh rủi ro cho ngân hàng. 

Cán bộ cần chú ý bƣớc kiểm tra giám sát vốn vay trong quy trình. Kiểm tra 

bao gồm kiểm tra trƣớc, trong và sau khi cho vay. Cần phải chú trọng kiểm tra sau 

khi cho vay, tránh tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích, hoặc phải thu hồi vốn 

nếu dự án không thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả. 

Trụ sở chính phải thƣờng xuyên hƣớng dẫn các chi nhánh, nhất là các chi 

nhánh mới thành lập trong việc thực hiện quy trình thẩm định, thƣờng xuyên tổ 

chức các lớp đào tạo, học tập về quy trình thẩm định. 

3.2.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định dự án 

Khâu thẩm định dự án đầu tƣ có vai trò quan trọng, quyết định đến chất 

lƣợng của khoản vay. Nếu trụ sở chính, các chi nhánh thẩm định dự án không tốt, 

cho vay những dự án kém hiệu quả sẽ dẫn đến rủi ro đối với ngân hàng do không 

thu hồi đƣợc vốn đầu tƣ. Đặc biệt, nếu cho vay những dự án lớn, nhu cầu vốn vay 

cao nhƣng dự án không có hiệu quả mà chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ không 

tốt có thể làm ảnh hƣởng lớn đến hoạt động của ngân hàng, thậm chí ngân hàng sẽ 

bị đóng cửa do mất vốn. Tuy nhiên, để chất lƣợng thẩm định dự án đạt hiệu quả cao, 

hạn chế tối đa cho vay những dự án kém hiệu quả và loại bỏ những dự án có hiệu 

quả cao thì công tác tổ chức thẩm định dự án là rất quan trọng. Việc tổ chức thẩm 

định dự án phải hợp lý, kết hợp đƣợc trí tuệ tập thể, tránh xảy ra hiện tƣợng chồng 

chéo trong công việc làm lãnh phí nhân lực. Để công tác tổ chức thẩm định dự án 

tại NHCT Việt Nam đƣợc hoàn thiện, cần thực hiện thêm những giải pháp sau: 

- Tách chức năng thẩm định và chức năng theo dõi, giám sát khoản vay tại 

các chi nhánh: Để đảm bảo tính khách quan, chính xác trong thẩm định dự án thì 

các chi nhánh cần tách biệt giữa chức năng thẩm định và chức năng giám sát khoản 
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vay. Chi nhánh cần tìm ra những ngƣời có năng lực trình độ cao, có chuyên môn 

cao trong thẩm định dự án đầu tƣ và hiểu biết sâu rộng để chuyên làm công tác 

thẩm định dự án. 

- Thành lập tổ thẩm định dự án tại các chi nhánh: Để đảm bảo sự chuyên môn 

hoá trong thẩm định dự án, các chi nhánh nên thành lập riêng tổ thẩm định dự án tại 

phòng khách hàng doanh nghiệp. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định các dự án 

đầu tƣ, lập tờ trình thẩm định và trình lên ban giám đốc hoặc hội đồng tín dụng để ra 

quyết định cho vay hay từ chối đầu tƣ dự án. Nếu dự án đƣợc phê duyệt, tổ thẩm định 

sẽ chuyển tờ trình thẩm định cùng quyết định phê duyệt khoản vay của ban lãnh đạo 

cho cán bộ theo dõi, giám sát khoản vay (hay còn gọi là cán bộ quản lý tín dụng). Cán 

bộ quản lý tín dụng có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng tín dụng, làm thủ tục giải 

ngân cho khách hàng, theo dõi, giám sát khoản vay và kiểm tra sử dụng vốn trong và 

sau khi cho vay, theo dõi thu hồi nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký. 

- Tại trụ sở chính cần chuyên môn hoá cán bộ thẩm định và tái thẩm định dự 

án theo từng ngành, nhóm ngành: Trụ sở chính chủ yếu là thực hiện tái thẩm định 

những dự án lớn do các chi nhánh trình lên. Chính vì vậy, việc phân cán bộ thẩm 

định dự án theo từng ngành hay nhóm ngành tƣơng đƣơng là hợp lý. Do khâu thẩm 

định dự án đòi hỏi cán bộ không chỉ có kiến thức về tín dụng ngân hàng, về thẩm 

định dự án mà họ phải biết đƣợc ngành kinh doanh của dự án đó. Họ phải thẩm định 

lại và phát hiện những sai sót cố tình hay vô tình của doanh nghiệp, vì vậy họ phải 

có kiến thức về ngành đó sâu hơn doanh nghiệp kinh doanh. Nhƣ vậy, một cán bộ 

không thể có khả năng biết và có kiến thức sâu rộng về tất cả các ngành nghề kinh 

doanh. Việc phân bổ cán bộ nhƣ trên sẽ giúp cho mỗi cán bộ có thời gian nghiên 

cứu, chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể mà họ phụ trách, có kiến thức sâu theo 

từng ngành để thẩm định dự án đƣợc chính xác hơn và hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, đối với những dự án lớn, quá phức tạp, NHCT Việt Nam nên thuê 

các chuyên gia tƣ vấn có trình độ để thẩm định dự án. Chuyên gia tƣ vấn phối hợp 

với cán bộ thẩm định cùng thẩm định dự án đầu tƣ. Kết luận của chuyên gia tƣ vấn 
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là cơ sở để NHCT Việt Nam có thể ra quyết định cho vay, đảm bảo an toàn trong 

hoạt động đầu tƣ cho vay dự án.  

3.2.2.3. Về phƣơng pháp thẩm định 

- NHCT Việt Nam cần quy định cụ thể về phƣơng pháp thẩm định để sử dụng 

thống nhất trong toàn hệ thống: Theo tác giả, phƣơng pháp sử dụng để thẩm định 

dự án phổ biến và chính xác là phƣơng pháp gián tiếp – sử dụng báo cáo lƣu chuyển 

tiền tệ. Ngoài ra, cán bộ thẩm định phải kết hợp các phƣơng pháp khác nhau trong 

thẩm định dự án nhƣ phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân tích độ nhạy… Đối 

với những dự án lớn và phức tạp, cán bộ thẩm định phải sử dụng phƣơng pháp phân 

tích độ nhạy nhiều chiều, phƣơng pháp phân tích tình huống và phân tích mô phỏng 

áp dụng công cụ xác suất thống kê. 

- NHCT Việt Nam không nên áp dụng chế độ linh hoạt trong việc lựa chọn 

và áp dụng phƣơng pháp thẩm định: Ngân hàng cần đƣa ra một vài phƣơng pháp 

thẩm định bắt buộc đối với cán bộ thẩm định mà không phụ thuộc vào trình độ của 

cán bộ thẩm định. Yêu cầu này buộc các cán bộ thẩm định phải tự trau dồi kiến thức 

thẩm định dự án, nâng cao năng lực chuyên môn. Đây là một trong những yếu tố 

quan trọng để nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án. 

- NHCT Việt Nam cần tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 

của phƣơng pháp thẩm định: Để áp dụng các phƣơng pháp thẩm định tiên tiến và 

chính xác, cán bộ thẩm định phải đƣợc trang bị hệ thống máy tính hiện đại với 

những chƣơng trình phần mềm để tính toán các chỉ tiêu tài chính cần thiết của dự án 

đảm bảo tính toán với thời gian ngắn và chính xác. 

3.2.2.4. Về nội dung thẩm định 

Thẩm định dự án đầu tƣ bao gồm rất nhiều nội dung nhƣ thẩm định nhu cầu 

vốn, phƣơng diện tài chính, phƣơng diện kinh tế kỹ thuật, thẩm định rủi ro,… Trong 

quy trình thẩm định dự án thì nội dung thẩm định có vai trò quan trọng quyết định 

đến chất lƣợng thẩm định dự án. Vì vậy, nâng cao chất lƣợng nội dung thẩm định 

dự án góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng dự án đầu tƣ trung và dài hạn. Để hoàn 

thiện nội dung thẩm định dự án cần thực hiện một số giải pháp sau: 
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- Thẩm định đầy đủ nội dung của dự án đầu tƣ: Hạn chế của cán bộ trong 

thẩm định là chỉ chú trọng vào một số nội dung chính của dự án đặc biệt là tình hình 

tài chính của dự án mà không thẩm định các nội dung khác. Việc thẩm định thiếu nội 

dung sẽ dẫn đến cách nhìn phiến diện về dự án, không cảnh báo đầy đủ các rủi ro có 

thể xảy ra. Trong khi các nội dung của dự án thƣờng tác động và có mối liên hệ, ảnh 

hƣởng lẫn nhau. Kết quả thẩm định phƣơng diện thị trƣờng là cơ sở đánh giá việc lựa 

chọn quy mô, công suất của dự án. Kết quả thẩm định phƣơng diện kỹ thuật, phƣơng 

diện thị trƣờng đầu ra của dự án,… là cơ sở đánh giá chi phí, doanh thu của dự án. Vì 

vậy, cán bộ thẩm định cần thẩm định đầy đủ nội dung của dự án để đánh giá dự án 

một cách toàn diện, giúp cho việc ra quyết định đầu tƣ đƣợc chính xác. 

- Chú trọng thẩm định kỹ một số nội dung chính của dự án ảnh hƣởng trực 

tiếp đến chất lƣợng tín dụng: Yêu cầu trong thẩm định dự án đầu tƣ là phải thẩm 

định tất cả các nội dung của dự án. Tuy nhiên, cán bộ thẩm định nên tập trung vào 

một số nội dung quan trọng của dự án, ảnh hƣởng đến nguồn trả nợ ngân hàng nhƣ 

tình hình tài chính của dự án, nguồn trả nợ ngân hàng từ dự án và từ các nguồn 

khác, tính cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ tại thị trƣờng trong nƣớc, khu vực và 

quốc tế; tính tiên tiến, hiện đại của dây chuyền thiết bị nhằm tránh việc chuyển dây 

chuyền cũ, công nghệ lạc hậu từ các nƣớc sang Việt Nam, chuyển nợ xấu, rủi ro từ 

các đơn vị khác sang NHCT Việt Nam. 

- Về phân tích tài chính của dự án: Đây là nội dung quan trọng nhất quyết 

định đến hiệu quả của dự án.   

+ Yêu cầu đƣa nội dung lập bảng kế hoạch của dự án và báo cáo lƣu chuyển 

tiền tệ làm nội dung bắt buộc trong tờ trình thẩm định mà không phụ thuộc vào trình 

độ của cán bộ thẩm định.  

+ Tính các chỉ tiêu NPV, IRR phải dựa trên dòng tiền của dự án chứ không 

phải dựa vào lợi nhuận hàng năm của dự án. 

+ Tính toán chi phí một cách hợp lý: Khi tính toán nguồn vốn đầu tƣ, ngân 

hàng cần chú trọng kiểm tra tính hợp lý về chi phí đầu tƣ, trên cơ sở tham khảo 

những dự án đầu tƣ tƣơng tự (đối với những dự án lớn có thể thuê chuyên gia tƣ 
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vấn). Tránh trƣờng hợp giải ngân thừa vốn so với nhu cầu thực tế của dự án, dẫn 

đến sử dụng tiền vay sai mục đích. Hơn nữa, khi tính chi phí lãi vay cần tính theo 

dƣ nợ giảm dần, đảm bảo tính chi phí đƣợc chính xác. 

+ Cán bộ thẩm định phải tính toán các chỉ số hiệu quả tài chính của dự án 

một cách chính xác, cần kết hợp các chỉ tiêu để đánh giá và đƣa ra kết luận đúng 

đắn. Ngân hàng nên áp dụng thống nhất các chỉ tiêu chính nhƣ NPV, IRR, DSCR, 

thời gian hoàn vốn đầu tƣ, điểm hoà vốn, … bằng ứng dụng chƣơng trình phần mềm 

hiện đại trên máy vi tính. 

+ Cần chú ý trong việc xác định thời hạn vay vốn trong các dự án đƣợc chính 

xác, tránh tình trạng tự định thời gian vay vốn theo chủ quan của cán bộ thẩm định 

do tâm lý muốn thu hồi vốn nhanh mà không dựa vào thực trạng dự án nhƣ định 

thời hạn trả nợ gốc và lãi quá ngắn dẫn đến phải gia hạn nợ và phản ánh nợ quá hạn 

không chính xác, nhƣng cũng không định kỳ hạn trả nợ quá dài để khách hàng thu 

hồi vốn và quay vòng sang phƣơng án kinh doanh khác mà ngân hàng cho vay 

không quản lý đƣợc. Để hạn chế rủi ro về kỳ hạn và rủi ro về kỹ thuật công nghệ, 

thị trƣờng cần ƣu tiên xem xét cho vay các dự án có thời hạn cho vay tối đa đến 7 

năm. 

+ Khi phân tích rủi ro bằng sử dụng phƣơng pháp phân tích độ nhạy của dự 

án, cần lựa chọn những biến có khả năng ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả của dự án nhƣ 

giá bán, công suất để đƣa vào phân tích. Ngoài ra, cán bộ cũng cần phân tích những 

biến động trên thị trƣờng có thể ảnh hƣởng đến dự án, những rủi ro có thể xảy ra đối 

với những dự án có độ rủi ro cao. 

- Phân tích kỹ thuật của dự án: Trong các nội dung thẩm định thì phân tích 

kỹ thuật của dự án là phức tạp nhất, đòi hỏi cán bộ thẩm định phải biết nghiệp vụ và 

chuyên môn sâu. Đối với những dự án quy mô lớn và phức tạp, ngân hàng nên thuê 

chuyên gia thẩm định kỹ thuật của dự án, tránh hiện tƣợng chấp nhận kết quả kỹ 

thuật trong hồ sơ của doanh nghiệp. 
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Ngoài việc thẩm định các nội dung nhƣ đối với một khoản cho vay thông 

thƣờng: thẩm định tình hình tài chính, tính khả thi, hiệu quả dự án,... cán bộ tín 

dụng cần chú trọng thêm: 

- Đối với cho vay xây dựng cơ bản, cần xác định chính xác công trình đầu tƣ 

nằm trong diện nào? Vấn đề này đặc biệt quan trọng bởi liên quan trực tiếp đến 

nguồn thu nợ của ngân hàng cho vay. Các dự án thuộc diện đƣợc xử lý từ ngân sách 

Trung ƣơng, Chính phủ sẽ cấp vốn. Thông thƣờng các dự án này có mức độ an toàn 

cao hơn so với các công trình thuộc diện đƣợc xử lý theo Ngân sách địa phƣơng. 

Cũng cần lƣu ý thực tế khi chủ nợ là Ban quản lý dự án, quản lý công trình nằm ở 

ngành này, ngành khác. Khi công trình hoàn thành, bàn giao, chủ nợ giải thể và khi 

đó nhà đầu tƣ rất khó khăn trong việc đòi nợ, cùng với quá trình đó là nợ vay ngân 

hàng bị tồn đọng theo. 

- Ngân hàng phải kiên quyết "nói không" đối với các dự án không xác định 

đƣợc nguồn vốn đầu tƣ chắc chắn và không giải ngân những khoản "đẻ" ra ngoài kế 

hoạch bởi ngay cả đối với các dự án đã đƣợc duyệt đầu tƣ rồi thực tế cũng có thể 

chƣa có tiền hoặc có tiền nhƣng không đủ để dự án triển khai dở dang. Lƣu ý các dự 

án có dấu hiệu chủ đầu tƣ làm liều vì một sức ép nào đó. 

- Đặc biệt chú ý đến đạo đức nghề nghiệp của ngƣời quản lý dự án đầu tƣ. 

Đạo đức kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thoát vốn đầu tƣ của dự 

án và không trả đƣợc nợ ngân hàng. 

3.2.3. Bảo đảm tiền vay 

- Nâng dần tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản: Do tâm lý muốn tăng dƣ nợ 

nên nhiều chi nhánh đã không coi trọng tài sản bảo đảm, chấp nhận nhiều dự án 

không có bảo đảm bằng tài sản. Điều này dễ dẫn đến rủi ro cao khi dự án không thu 

hồi đƣợc nợ. Vì vậy, điều kiện về tài sản bảo đảm nên là điều kiện bắt buộc trong cho 

vay theo dự án. Đồng thời, ngân hàng phải thực hiện các biện pháp bổ sung tài sản 

bảo đảm đối với các khoản cho vay theo dự án chƣa đủ tài sản thế chấp theo quy 

định. 
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- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định về thực hiện 

bảo đảm tiền vay của khách hàng trong hệ thống NHCT Việt Nam: Các chi nhánh 

và trụ sở chính phải tuân thủ nghiêm túc quy định về bảo đảm tiền vay nói chung 

khi thẩm định dự án đầu tƣ; đồng thời phải coi trọng và thực hiện đầy đủ các biện 

pháp bảo đảm tiền vay đối với mọi khoản vay, xem đó là điều kiện bắt buộc khi xét 

duyệt cho vay. Tăng cƣờng trách nhiệm và chất lƣợng khi thẩm định, định giá tài 

sản bảo đảm tiền vay, đặc biệt đối với các tài sản là máy móc thiết bị. Tuân thủ 

nghiêm túc các quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, chỉ cho vay 

không có bảo đảm bằng tài sản đối với những khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện 

cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của NHCT Việt Nam. 

- Ƣu tiên những dự án có tài sản thế chấp giá trị lớn, dễ chuyển nhƣợng: Đề 

cao các dự án có chất lƣợng tài sản bảo đảm, hạn chế cấp tín dụng đối với dự án có 

tài sản bảo đảm có giá trị thấp hay không đủ điều kiện thế chấp nhƣ máy móc thiết 

bị đã sử dụng lâu, khấu hao gần hết, tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất 

không đủ hồ sơ pháp lý. 

-  Điều kiện về tài sản thế chấp ngày càng chặt chẽ: Ngân hàng hạn chế cho 

vay những dự án không có tài sản thế chấp hoặc thế chấp bằng tài sản hình thành từ 

vốn vay. Các dự án cho vay mới phải có đủ tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh 

của bên thứ ba. Tài sản thế chấp phải qua công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm 

theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng phải mua bảo hiểm (nếu có) và chuyển 

quyền thụ hƣởng cho ngân hàng. Ngân hàng lựa chọn tài sản bảo đảm và định giá 

tài sản bảo đảm phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu: 

+ Có tính thanh khoản cao (dễ mua bán, dễ phát mại trên thị trƣờng) 

+ Nguồn tiền thu đƣợc khi phát mại tài sản phải đủ lớn để trang trải nợ gốc 

và lãi khi đến hạn. 

3.2.4. Nâng cao chất lƣợng và khai thác tối đa công nghệ thông tin 

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong thẩm định dự án đầu tƣ. 

Nếu thiếu thông tin, cán bộ thẩm định có thể đƣa ra những kết luận không chính 

xác, ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay theo dự án đầu tƣ. Tuy nhiên, việc thu thập 
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thông tin phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các thiết bị, kỹ thuật công nghệ thông tin. 

Công nghệ thông tin hiện đại không những giúp cán bộ thu thập thông tin nhanh 

chóng mà còn tăng khả năng tính toán do sử dụng các phần mềm chuyên dụng, do 

đó làm nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án. Các giải pháp phát triển công nghệ 

thông tin cụ thể là: 

Phát triển mạnh công nghệ thông tin, đặc biệt là chú trọng đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực ngân hàng: Xác định công nghệ thông 

tin là lĩnh vực có tính then chốt, là cơ sở nền tảng cho các hoạt động kinh doanh, 

tăng năng suất, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hóa NHCT Việt 

Nam. NHCT Việt Nam phải trở thành một NHTM hàng đầu trong lĩnh vực ứng 

dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đặc biệt là cập nhật các nghiệp vụ, dịch 

vụ ngân hàng hiện đại trên thế giới vào hoạt động kinh doanh. Ngân hàng nên xây 

dựng phần mềm hiện đại phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm định dự án nhƣ 

chƣơng trình quản lý tín dụng,… 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin ngành hàng, doanh nghiệp để trở 

thành một kênh thông tin quan trọng hỗ trợ công tác thẩm định dự án và quản lý 

khách hàng: Xây dựng hệ thống kênh thông tin tín dụng tại các chi nhánh, khai thác 

tốt các nguồn thông tin phòng ngừa rủi ro của NHCT Việt Nam, thông tin tín dụng 

CIC của Ngân hàng nhà nƣớc, thông tin về tài sản bảo đảm tiền vay tại cơ quan 

đăng ký giao dịch bảo đảm,…Cán bộ tín dụng phải nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp 

thời các thông tin liên quan đến khách hàng, các chủ trƣơng chính sách của nhà 

nƣớc và các diễn biến của thị trƣờng có tác động đến dự án đầu tƣ của khách hàng 

để đƣa ra nhận định chính xác, khách quan trong thẩm định dự án đầu tƣ. 

Phát triển chƣơng trình quản lý rủi ro, bảo mật và an ninh dữ liệu: Việc đổi 

mới công nghệ, không những đƣa ra đƣợc nhiều sản phẩm mới, nhiều tiện ích trên 

cùng một sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý điều hành 

theo phƣơng pháp hiện đại nhƣ hoạt động, kinh doanh phân tán nhƣng quản trị điều 

hành tập trung tại trụ sở chính. Ngân hàng cần đầu tƣ thêm các chƣơng trình quản lý 

rủi ro, bảo mật và an ninh dữ liệu. Các nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi 
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ro tác nghiệp và thị trƣờng phải đƣợc nghiên cứu, tìm kiếm nhằm mua những 

chƣơng trình phần mềm để theo dõi, kiểm soát rủi ro. 

Củng cố nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở mạng truyền thông để nâng cao tốc 

độ xử lý giao dịch, nâng cao hiệu quả công tác phân tích dự án, phòng ngừa rủi ro: 

Ngân hàng cần ƣu tiên trang bị hệ thống máy tính hiện đại, tốc độ cao để phục vụ 

cho công tác thẩm định dự án. 

Hiện đại hóa công nghệ tin học, thanh toán theo hƣớng chủ động "đi tắt, đón 

đầu" để sớm xây dựng NHCT Việt Nam thành ngân hàng hiện đại hàng đầu ở Việt 

Nam. Triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử vào hoạt động ngân hàng, đầu tƣ nâng 

cấp và hiện đại hóa công nghệ tin học một cách tập trung, có trọng điểm, nâng cao tỷ 

lệ tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, tự động hóa thông tin quản lý điều hành. 

Khai thác tối đa các nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định: Khai thác 

tối đa thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nƣớc; 

thông tin phòng ngừa rủi ro, chƣơng trình quản lý tín dụng và các nguồn thông tin 

khác qua nhiều kênh (cấp chủ quản, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng 

ngành hàng, các thị trƣờng, khách hàng chuyên tiêu thụ sản phẩm,…) để có thông tin 

thẩm định dự án đƣợc chính xác nhƣ nắm chắc đƣợc tình hình công nợ, tài chính, khả 

năng sản xuất của khách hàng. 

3.2.5. Giải pháp về nhân sự 

- Đổi mới mô hình tổ chức và quản lý: Xây dựng NHCT Việt Nam theo mô 

hình NHTM nhà nƣớc hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với tính chất 

kinh doanh, đủ điều kiện hội nhập với khu vực và quốc tế. Cơ cấu lại tổ chức theo 

hƣớng kinh doanh năng động, có tính cạnh tranh cao. Sắp xếp, tổ chức lại mạng 

lƣới theo hƣớng giảm cấp chi nhánh trung gian, tăng diện tiếp xúc với khách hàng. 

Đổi mới tổ chức các phòng, ban nghiệp vụ theo nhóm sản phẩm, theo loại nghiệp vụ 

quản lý kinh doanh để trụ sở chính thực sự trở thành cơ quan đầu não, vừa thực hiện 

tốt chức năng quản trị điều hành, vừa thực hiện chức năng trực tiếp kinh doanh. Các 

sở giao dịch, chi nhánh đƣợc bố trí giao dịch theo một cửa, giảm thiểu các giao dịch 

trung gian, tập trung thực hiện kinh doanh những nghiệp vụ có ƣu thế, phù hợp với 
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thị trƣờng khách hàng; đổi mới cơ bản hoạt động kinh doanh tín dụng theo nguyên 

tắc thƣơng mại và thị trƣờng, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tƣ theo định hƣớng 

chiến lƣợc khách hàng, ngành hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Chú trọng công tác cán bộ: Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố quyết định sự thắng lợi của mọi hoạt 

động kinh doanh và là khởi nguồn của sự sáng tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh, 

thực hiện hiện đại hóa và hội nhập của NHCT Việt Nam. 

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng đƣợc yêu cầu kinh doanh: Xây dựng đội 

ngũ cán bộ tín dụng vững vàng về kỹ thuật nghiệp vụ, am hiểu luật pháp, cơ chế 

chính sách của nhà nƣớc, kiến thức quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trƣờng và 

hội nhập kinh tế quốc tế, nhạy bén trong việc thu thập, phân tích và xử lý thông tin, 

đồng thời phải là những cán bộ có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, sự tâm 

huyết, yêu nghề, hết lòng vì mục tiêu chung của toàn hệ thống NHCT Việt Nam. Để 

đạt đƣợc mục tiêu trên, ngoài việc thƣờng xuyên tổ chức học tập, nâng cao trình độ 

cho cán bộ tín dụng, ngân hàng phải sử dụng có hiệu quả các cơ chế động lực, chế 

độ đãi ngộ thoả đáng cho những ngƣời làm công tác tín dụng, nâng cao ý thức trách 

nhiệm của họ trong quá trình thẩm định, quyết định tín dụng và quản lý khách hàng. 

+ Thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ trong toàn hệ thống 

NHCT Việt Nam: Đào tạo cán bộ với mục tiêu nâng cao tầm và kỹ năng cán bộ lãnh 

đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về 

ngoại ngữ, có khả năng về quản trị hiện đại, có phẩm chất tốt về đạo đức nghề 

nghiệp nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, có sức cạnh tranh trên thị trƣờng, đủ khả 

năng hội nhập và hệ thống tài chính khu vực và thế giới. 

Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh và tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ trên 

cơ sở tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ tập trung từ cơ bản đến nâng cao. Lựa chọn 

một số cán bộ nguồn cử đi đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong 

nƣớc và nƣớc ngoài. 

Việc cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo nhƣ khoá phân tích tài chính doanh 

nghiệp, khoá thẩm định dự án đầu tƣ,… phải đúng thành phần, giúp nâng cao năng 
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lực phân tích, đánh giá tình hình tài chính, thẩm định dự án đầu tƣ, nắm bắt và hiểu 

rõ các quy định của pháp luật, văn bản hƣớng dẫn và chỉ đạo của NHCT Việt Nam. 

Lãnh đạo trực tiếp làm công tác tín dụng cần có khả năng nắm bắt định hƣớng và xu 

thế phát triển của địa phƣơng nói riêng và của nền kinh tế nói chung; kiến thức về 

khả năng kiểm tra, kiểm soát. 

+ Ban hành văn bản hƣớng dẫn thống nhất quy trình đánh giá cán bộ, quy 

hoạch cán bộ, đƣa công tác này vào nề nếp, là căn cứ để sắp xếp công việc phù hợp 

với năng lực cán bộ.  

+ Định biên lại lao động trong toàn hệ thống, đặc biệt là cán bộ làm công tác tín 

dụng: Trên cơ sở đó, tổ chức phân loại đánh giá nguồn nhân lực để sắp xếp, cơ cấu lại 

lao động phù hợp với mô hình ngân hàng hiện đại; mở rộng các hoạt động kinh doanh 

khác để giải quyết cho số lao động dôi thừa; dành quỹ giải quyết chính sách đối với số 

lao động dôi dƣ sau khi đã sắp xếp lại. Cần chọn lựa những cán bộ thật giỏi, hiểu biết sâu 

rộng và có kiến thức chuyên môn cao trong công tác tín dụng để làm công tác thẩm định 

dự án, tiếp sau đó là lựa chọn cán bộ làm công tác quản lý tín dụng. 

+ Tổ chức thi sát hạch đối với cán bộ làm nghiệp vụ: Hàng năm, NHCT Việt 

Nam nên tổ chức các cuộc thi kiểm tra trình độ nghiệp vụ của các cán bộ, đặc biệt là 

cán bộ làm công tác tín dụng, có chế độ khen thƣởng và kỷ luật thích đáng nhằm 

khuyến khích, động viên các cán bộ có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình. 

3.2.6. Một số giải pháp gián tiếp khác          

- Giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm 

Bên cạnh việc cấp tín dụng cho các dự án đầu tƣ, ngân hàng có thể cung cấp 

các sản phẩm cho khách hàng, cụ thể là dịch vụ phi tài chính nhƣ đào tạo doanh 

nghiệp, tƣ vấn lập dự án, cung cấp thông tin, dịch vụ kiểm toán,… Đây chính là cơ 

sở để thu hút khách hàng cũng nhƣ tạo sự gắn bó của các khách hàng với ngân 

hàng. 

- Phát triển nguồn vốn huy động trung và dài hạn: Để có thể tăng đƣợc dƣ 

nợ cho vay trung dài hạn, đặc biệt là cho vay các dự án trung và dài hạn, ngân hàng 

cần chú trọng phát triển nguồn vốn huy động trung và dài hạn. Nguyên nhân là do 
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hạn mức đầu tƣ vốn trung, dài hạn của ngân hàng dựa trên cơ sở nguồn vốn huy 

động trung và dài hạn là chủ yếu. 

Trong điều kiện nguồn vốn trung và dài hạn trong nƣớc còn hạn chế, ngân 

hàng cần tiếp cận các chƣơng trình tín dụng nƣớc ngoài để cho vay các dự án. 

- Phát triển chiến lƣợc marketing: Ngân hàng cần duy trì mối quan hệ lâu 

bền với khách hàng. Điều này sẽ giúp ngân hàng rất nhiều, vừa tiết kiệm chi phí 

thẩm định khi khách hàng có nhu cầu vay, vừa nâng cao khả năng thu hút khách 

hàng mới thông qua mối quan hệ hay “lời giới thiệu” từ chính khách hàng của mình. 

Hơn nữa, do là khách hàng truyền thống của ngân hàng nên việc đàm phán về lãi 

suất, chính sách phí … sẽ dễ dàng hơn khi có sự thay đổi hoặc trong cạnh tranh. 

Ngoài ra, ngân hàng nên phát huy vai trò tƣ vấn của mình đối với chủ đầu tƣ. 

Ngân hàng nên giúp chủ đầu tƣ xây dựng dự án, tƣ vấn về nguồn tài trợ, về thị 

trƣờng tiêu thụ sản phẩm. 

3.3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ 

Do ngân hàng là đơn vị trung gian giữa các thành phần kinh tế và chính phủ 

nên ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lƣợc phát triển 

kinh tế của đất nƣớc, giúp nền kinh tế phát triển. Chính phủ và ngân hàng có quan 

hệ mật thiết với nhau. Ngân hàng là cơ quan tham mƣu cho Chính phủ, UBND tỉnh, 

thành phố trong việc tham gia phê duyệt các dự án đầu tƣ. Ngân hàng giúp loại bỏ 

đƣợc những dự án đầu tƣ kém hiệu quả. Tuy nhiên, để ngân hàng có thể loại bỏ 

đƣợc những dự án kém hiệu quả thì vai trò của Chính phủ, các bộ ngành và các đơn 

vị có liên quan là rất quan trọng vì các tổ chức này hoạch định ra chính sách, cơ sở 

pháp lý đối với hoạt động của ngân hàng nói chung và hỗ trợ cho công tác thẩm 

định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại ngân hàng nói riêng đƣợc chính xác và đạt 

hiệu quả cao. Dƣới đây, tác giả xin đƣa ra một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện hoàn 

thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại NHTM Việt Nam nói 

chung và NHCT Việt Nam nói riêng. 
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*Đối với Chính phủ 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với những yêu cầu 

và chuẩn mực mới đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện 

hội nhập quốc tế. 

- Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám 

sát ngân hàng; tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Riêng đối với công tác thẩm định dự án đầu tƣ, tác giả đƣa ra một số kiến 

nghị sau: 

- Đề nghị Chính phủ cắt giảm những dự án đầu tƣ không hiệu quả bằng việc 

xây dựng tiêu chí xếp loại dự án. Từ trƣớc tới nay, việc cắt giảm những dự án đầu 

tƣ kém hiệu quả chƣa đƣợc thực hiện triệt để bởi chƣa có một tiêu chí cụ thể nhƣ 

thế nào là một dự án kém hiệu quả và hiệu quả. 

- Đƣa ra đƣợc chiến lƣợc phát triển kinh tế cho từng vùng, từng ngành trong 

từng giai đoạn, công bố rộng rãi quy hoạch ngành, vùng, chƣơng trình kinh tế ƣu 

tiên trọng điểm, có hiệu quả nhằm định hƣớng các doanh nghiệp lựa chọn và đầu tƣ 

các dự án có hiệu quả, phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế của đất nƣớc. 

- Có chính sách phát triển và hoàn thiện thị trƣờng chứng khoán, từ đó giúp 

cho các doanh nghiệp có thể huy động đƣợc vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài 

hạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giảm sức ép về nhu cầu 

vốn trung và dài hạn cho các dự án đầu tƣ của doanh nghiệp và tăng tỷ trọng vốn 

chủ sở hữu trong các dự án đầu tƣ. Ngoài ra, phát triển thị trƣờng chứng khoán còn 

giúp ngân hàng xác định đƣợc chính xác chi phí vốn chủ sở hữu, từ đó xác định 

đúng tỷ lệ chiết khấu khi thẩm định dự án. 

- Hoàn thiện hệ thống kế toán, yêu cầu 100% doanh nghiệp phải thực hiện 

một chế độ kế toán thống nhất, thực hiện chế độ kiểm toán độc lập. Kiểm toán phải 

đƣợc tiến hành thƣờng xuyên theo từng quý để có thể nắm bắt đƣợc tình hình tài 

chính của doanh nghiệp cập nhật nhất. Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo Bộ tài chính 

thực hiện công khai báo cáo quyết toán của tất cả các doanh nghiệp trên một trang 

điện tử thống nhất để ngân hàng, các đơn vị khác có thể dễ dàng thu thập thông tin 



 

 

96 

về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có chế tài xử lý nghiêm đối với các doanh 

nghiệp cố ý đƣa thông tin tài chính sai lệch, ảnh hƣởng đến công tác thẩm định tình 

hình tài chính của doanh nghiệp. 

* Đối với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan 

- Các bộ, các ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định và phê duyệt 

dự án đầu tƣ, đồng thời phải nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án thuộc lĩnh vực và 

ngành mà họ quản lý. Kết quả thẩm định dự án này là cơ sở quan trọng để các ngân 

hàng sử dụng trong quá trình thẩm định dự án. Đồng thời, quyết định phê duyệt dự 

án của các bộ, các ngành cũng ảnh hƣởng khá lớn đến chất lƣợng thẩm định dự án 

đầu tƣ của các ngân hàng. 

- Bộ tài chính cần tham mƣu cho Chính phủ, Quốc hội ban hành khung pháp 

lý, yêu cầu các doanh nghiệp phải công khai, minh bạch tài chính để phục vụ công 

tác quản lý nhà nƣớc về tài chính doanh nghiệp và vay vốn ngân hàng.  

- Các bộ, ngành cần cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép và phê 

duyệt dự án đầu tƣ, giảm thời gian phê duyệt dự án, tránh phiền toái cho doanh 

nghiệp trong việc xin phê duyệt dự án. 

- Từng ngành cần đƣa ra tiêu chuẩn trung bình ngành. Tiêu chuẩn trung bình 

ngành cũng cần phải thƣờng xuyên đƣợc tính toán lại theo từng thời kỳ nhất định 

hoặc khi có biến động lớn ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh. Tiêu chuẩn này sẽ 

giúp các ngân hàng và các tổ chức khác so sánh, đối chiếu các dự án đang thẩm 

định với tiêu chuẩn ngành. 

- Các bộ, các ngành nên thƣờng xuyên hệ thống hoá và công bố thông tin 

quản lý từng ngành, từng lĩnh vực; định mức giá thành, tiêu chuẩn kinh tế kỹ 

thuật,… trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng để tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp, ngân hàng và các cơ quan chức năng có căn cứ tin cậy để tính toán các chi 

phí đầu tƣ hợp lý, trên cơ sở đó lập và thẩm định dự án đƣợc chính xác. 

- Với chức năng chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt 

Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng, Ngân hàng nhà nƣớc phải tăng 

cƣờng và nâng cao chất lƣợng hoạt động giám sát, thanh tra đối với các NHTM đặc 

biệt trong công tác tín dụng. Từ đó, ngân hàng nhà nƣớc phát hiện đƣợc những sai 
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sót, khuyết điểm trong từng nghiệp vụ, từng quy trình. Ngân hàng nhà nƣớc cần xử 

lý nghiêm khắc những sai phạm đặc biệt là những sai phạm cố ý, ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

- Để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát các NHTM trong thẩm định dự 

án đầu tƣ đƣợc hiệu quả và nhanh gọn, ngân hàng nhà nƣớc nên xây dựng một quy 

trình thẩm định dự án chung và hƣớng dẫn cách thẩm định dự án đầu tƣ thống nhất 

trong toàn hệ thống ngân hàng. Từ đó, các NHTM Việt Nam sẽ hoàn thiện quy trình 

thẩm định dự án đầu tƣ của mình trên cơ sở quy trình thẩm định chung của ngân 

hàng nhà nƣớc. 

- Ngân hàng nhà nƣớc cũng giữ vai trò là đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin 

cho các NHTM thông qua Trung tâm thông tin tín dụng của ngân hàng nhà nƣớc 

(CIC). Tuy nhiên, những thông tin của trung tâm lại chủ yếu do các NHTM cung 

cấp (kể cả báo cáo tài chính của doanh nghiệp). Thông tin do CIC cung cấp thƣờng 

không cập nhật thƣờng xuyên, chất lƣợng thông tin còn sơ sài; hơn nữa việc cung 

cấp thông tin cho các ngân hàng khi đƣợc yêu cầu còn chậm, ảnh hƣởng đến tiến độ 

thẩm định của ngân hàng. Vì vậy, đề nghị ngân hàng nhà nƣớc phải thƣờng xuyên 

cập nhật thông tin, phát triển trung tâm thông tin tín dụng thành cơ quan cung cấp 

thông tin chuyên nghiệp, nhanh chóng, đáng tín cậy cho các NHTM Việt Nam. 

Kết luận, trên cơ sở phƣơng án kinh doanh và định hƣớng hoạt động vay 

theo dự án đầu tƣ, đồng thời dựa trên việc phân tích thực trạng và ảnh hƣởng của 

chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ tới hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam, tác 

giả đã đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định 

dự án đầu tƣ trung và dài hạn để đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam. 

Thẩm định dự án đầu tƣ là một công việc rất phức tạp và để hoàn thiện hoạt động 

thẩm định dự án đầu tƣ tại NHCT Việt Nam đòi hỏi các cấp, các ngành, các đơn vị 

hữu quan và bản thân NHCT Việt Nam phải nỗ lực hết mình khắc phục những 

nhƣợc điểm còn tồn tại, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án nhằm đƣa 

hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ thành một trong những hoạt động có tỷ trọng tạo 

ra lợi nhuận lớn trong hoạt động tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói 

chung của toàn hệ thống NHCT Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 
 

Sau hai mƣơi năm hoạt động từ một ngân hàng chuyên doanh quy mô nhỏ, 

NHCT Việt Nam đã phát triển vƣợt bậc cả về quy mô và chất lƣợng dịch vụ, vƣơn 

lên trở thành một trong những NHTM hàng đầu của đất nƣớc, đóng vai trò chủ đạo 

và chủ lực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất 

nƣớc nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Vƣợt qua nhiều khó khăn, thách 

thức và những giai đoạn thăng trầm, NHCT Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu 

quan trọng, ngày càng mở rộng và đa dạng hoá hoạt động, đẩy mạnh và phát triển 

ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của 

mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nƣớc. 

Nền kinh tế nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn 

vào nền kinh tế của thế giới. Các NHTM đang có nhiều cơ hội phát triển mới cũng 

nhƣ những thách thức rất lớn. Điều đó đòi hỏi các NHTM trong đó có NHCT Việt 

Nam phải nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của mình trong môi trƣờng cạnh 

tranh khốc liệt. Mỗi ngân hàng đều tạo ra cho mình lợi thế cạnh tranh riêng để phát 

triển, khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và tìm thêm các cơ hội đầu tƣ mới.  

Mặc dù hiện nay nhiều dịch vụ ngân hàng mới ra đời và phát triển nhanh 

chóng, song hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo và mang lại lợi nhuận chủ 

yếu cho các ngân hàng. Chính vì thế, nhiều ngân hàng trong đó có NHCT Việt Nam 

vẫn chọn hƣớng đi là đầu tƣ nhằm phát triển tối đa hoạt động tín dụng, luôn coi hoạt 

động tín dụng là hoạt động chính của ngân hàng cần đầu tƣ và phát triển. 

Với định hƣớng trên, NHCT Việt Nam đã và đang phát triển, nâng cao hoạt 

động tín dụng, trong đó phải kể đến hoạt động cho vay theo dự án đầu tƣ. Trong sự 

nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nƣớc, hoạt động cho vay theo dự án đầu 

tƣ luôn đóng vai trò quan trọng và nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án đầu 

tƣ ngày càng lớn. Với cơ hội đó, NHCT Việt Nam đã rất chú trọng vào hoạt động 

cho vay theo dự án đầu tƣ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, hoạt 

động cho vay theo dự án đầu tƣ vẫn còn nhiều nhƣợc điểm cần khắc phục. Để hoạt 
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động cho vay theo dự án đầu tƣ đạt hiệu quả cao thì vấn đề nâng cao chất lƣợng 

thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn để đảm bảo hoạt động tín dụng của NHCT 

Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng.  

Do việc nghiên cứu vấn đề thẩm định dự án đầu tƣ trung và dài hạn và ảnh 

hƣởng của thẩm định dự án đầu tƣ tới hoạt động tín dụng của ngân hàng có phạm vi 

rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực không chỉ là nghiệp vụ ngân hàng mà 

đòi hỏi kiến thức chuyên môn của các ngành nghề kinh tế khác nhau nên trong 

khuôn khổ luận văn này, tác giả chỉ nêu nên những nét khái quát mà tác giả đã đúc 

kết đƣợc trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác tại NHCT Việt Nam với hi 

vọng luận văn sẽ đóng góp đƣợc một phần đáng kể nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm 

định dự án đầu tƣ trung và dài hạn tại các NHTM Việt Nam nói chung và NHCT 

Việt Nam nói riêng. 

Bên cạnh những đóng góp của luận văn, luận văn cũng không tránh khỏi 

những hạn chế và sai sót nhất định. Vì vậy, tác giả rất mong nhận đƣợc sự đóng góp 

ý kiến của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp và tất cả các độc giả để luận văn đƣợc 

hoàn thiện hơn nữa. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Nhƣ Tiến 

đã tận tình hƣớng dẫn em trong việc nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Em 

xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp tại NHCT Việt Nam, gia đình và bạn bè đã 

giúp em hoàn thành luận văn này. 

Em xin trân trọng cảm ơn. 
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