
 

 

 

 

 

 

Qu� TYM, Vi�t Nam  
���c H�i LHPN Vi�t Nam thành l�p t� n�m 1992 theo mô hình Ngân hàng Grameen, t	i n�m 1998, Qu
 TYM �ã tr� thành m�t 
Ban ��c l�p ca  H�i, và vào n�m 2006, Qu
 �ã có t� cách pháp nhân là m�t ��n v� s� nghi�p có thu tr�c thu�c H�i LHPNVN. 
Ho�t ��ng t�i các khu v�c c�n thành th� và nông thôn thu�c 10 t�nh quanh Hà N�i và mi�n B�c Vi�t Nam, Qu
 cung c�p tín d�ng 
(ph�c v� kinh doanh và tiêu dùng), các s�n ph�m ti�t ki�m và d�ch v� b�o hi�m. T	i tháng 3/2010, Qu
 TYM hi�n �ã phát tri�n 
���c 43 chi nhánh và hi�n có 46.347 thành viên tích c�c v	i t�ng d� n� v�n ��t 12,7 tri�u USD.  
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Nh�ng �i�m n�i b�t trong quá trình �ánh giá 
� Qua nhi�u n�m TYM �ã và �ang th� hi�n kh� n�ng sinh l�i cao v	i t� l� �i�u ch�nh ROA (tr� 

nh�ng kho�n chi phí cho các Qu
 xã h�i) g n 5% vào n�m 2009. 
� V	i t� l� PAR 30 d�	i 0,5% trong nhi�u n�m, ri ro tín d�ng gi� � m!c th�p do m!c d� n� 

v�n khá cao. 
� Qu
 TYM có m!c �� t� ch t��ng ��i cao trong h� th�ng H�i LHPN VN, và hi v"ng ti�p t�c 

gia t�ng tính ��c l�p khi ���c c�p phép tr� thành m�t công ty TNHH d� ki�n vào cu�i n�m 
nay. M#c dù vi�c các thành viên H�QT ���c ch� ��nh v� m#t chính tr� v$n là m�t ri ro c� 
h�u v� qu�n tr�, s� k�t h�p v	i H�i hi�n �ã và �ang là m�t l�i th� cho ho�t ��ng ca Qu
 
TYM. 

� N�ng l�c qu�n lý �ã gia t�ng �áng k� trong nh�ng n�m g n �ây, nh� vào s� phát tri�n liên t�c 
v� kh� n�ng lãnh ��o, qu�n lý mà trong �ó �i � u là m�t giám ��c �i�u hành � y n�ng l�c và 
kinh nghi�m. 

� Nh�ng thách th!c ch y�u ca Qu
 TYM trong th�i gian t	i là vi�c t�ng c��ng qu�n tr� và 
���c �i�u ch�nh theo lu�t m	i, �%ng th�i c n ph�i t�n d�ng ���c ti�m n�ng th� tr��ng m�nh 
m& hi�n �ang b� b' phí do s� ch�a bình �(ng ca th� tr��ng. 
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Tri�n v�ng 
Tri�n v"ng �n ��nh ph�n ánh quan �i�m ca Planet Rating r)ng TYM s& ti�p t�c cng c� công tác qu�n tr� 

b)ng cách t�ng s� l��ng thành viên H�i �%ng qu�n tr� và chuy�n ��i thành công ty TNHH. Tuy nhiên, th� 

tr��ng ch�a bình �(ng �ang �#t ra nhi�u h�n ch� ��i v	i kh� n�ng t�ng tr��ng m�nh m& ca TYM. M!c 

t�ng k* v"ng ��i v	i s� phát tri�n quy mô n�n kinh t� xu�t phát t� s� t�ng tr��ng t�p trung h�n cân ��i 

v�i m!c t�ng l��ng �ã lên k� ho�ch theo các m!c ca th� tr��ng, m!c t�ng hi�u su�t lao ��ng d� ki�n trên 

c� s� th�c hi�n � y � ph��ng pháp tín d�ng ASA, và v	i vi�c huy ��ng thêm v�n th��ng m�i v	i lãi su�t 

th� tr��ng m�t khi ���c c�p phép 
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Ch� s� ho�t ��ng 
USD T12. 2005 
Tài s�n có  3,886,671 
D� n� v�n 3,233,844 
S� thành viên vay v�n 20,238 
D� n� tb/ tviên 160 
S� d� ti�n g,i 1,528,848 
S� tviên ti�t ki�m 21,303 
S� cán b� 137 
ROE 14.8% 
ROA (không tính tài tr�) 8.7% 
Tài s�n n� /V�n t� có 0.74x 
L�i nhu�n t� d� n� v�n 22.5% 
T� su�t chi phí v�n hành 9.4% 
T� su�t chi phí huy ��ng v�n 2.7% 
T� su�t chi phí LLP 0.6% 
PAR 31-365 0.0% 
PAR > 365 0.0% 
T� su�t xóa n� 0.0% 

T12. 2006   T12. 2007   T12. 2008  T12. 2009     T4. 2010 
4,699,811  5,626,146  10,347,395  11,988,082 13,148,095 
3,473,841  4,450,730 8,217,170 9,812,577 12,693,750 

21,355 25,429 33,932 40,157 46,347 
163 175 242 244 274 

1,895,808  2,071,070 1,991,951 2,421,708  2,684,196 
22,479 26,767 34,464 40,431 46,774 

145 157 187 231 256 
12.0% 11.1% 19.4% 22.3% 25.8% 

6.7% 5.8% 7.4% 7.8% 9.5% 
0.82x 0.97x 2.15x 1.64x 1.77x 

22.9% 22.2% 21.3% 24.9% 22.1% 
11.9% 12.3% 10.5% 11.7% 10.7% 

3.1% 3.2% 3.1% 4.1% 1.2% 
0.0% 0.5% (0.2%) 0.2% 0.6% 
0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
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Ngành tài chính vi mô 
Th� tr��ng truy�n th�ng ca ngành tài chính vi mô hi�n nay bao 

g%m 24 tri�u ng��i nghèo và ng��i dân có thu nh�p th�p,1 trong 

t�ng dân s� Vi�t Nam là 86 tri�u ng��i. T� � u nh�ng n�m 90, 

ngành TCVM t�i Vi�t Nam �ã phát tri�n v	i s� h- tr� c� t� phía các 

t� ch!c phi chính ph qu�c t� và t� phía Vi�t Nam. Hi�n �ang ho�t 

��ng trên m�t th� tr��ng �ông �úc, nh�ng phân khúc nh', và có �#c 

�i�m là c�nh tranh không cân b)ng, các TCTCVM hi�n có th� chia 

thành 3 lo�i:  

� Các t� ch�c chính th�ng là các t� ch!c n)m trong di�n �i�u ch�nh 
ca Lu�t các t� ch!c tín d�ng và d�	i s� giám sát ca Ngân hàng 
Nhà n�	c Vi�t Nam (SBV). Ngân Hàng Chính sách Xã h�i (VBSP) 
và Ngân hàng Nông nghi�p và Phát tri�n Nông thôn (VBARD) ��u 
là hai ngân hàng phát tri�n tr�c thu�c s� h�u nhà n�	c, hi�n �ang 
chi�m �u th� l	n trong ngành này, v	i các d�ch v� cung c�p cho �	c 
tính 8 tri�u ng��i vay và 10 tri�u h� gia �ình (trong �ó kho�ng 50% 
thu nh�p th�p). 2  Ngoài ra, trên 1,000 Qu
 tín d�ng nhân dân (PCFs) 
hi�n c.ng chi�m gi� m�t ph n nh' h�n trong th� tr��ng TCVM 
chính th�ng v	i l��ng thành viên �	c ��t 1,7 tri�u ng��i.3 T�ng 
c�ng các t� ch!c này chi�m trên 95% th� ph n tín d�ng vi mô trong 
n�	c; 

� Các t� ch�c bán chính th�ng  v	i các ho�t ��ng xã h�i �a d�ng và 

có s� �an xen ca chính tr� - các ch��ng trình ca Chính ph, �#c 

bi�t là các qu
 TCVM chuyên bi�t tr�c thu�c các t� ch!c �oàn th�, 

các ch��ng trình ca các TC Phi chính ph thu�c vào lo�i này. Các 

t� ch!c bán chính th�ng bao g%m: Qu
 CEP, Qu
 TYM (thu�c H�i 

LHPN Vi�t Nam). Do không ph�i tuân theo quy ��nh an toàn, phân 

khúc th� tr��ng này hi�n �ang ph�c v� cho kho�ng 400.000 ng��i 

vay v�n; và  

� Các t� ch�c phi chính th�ng: các t� ch!c này là thành ph n còn 

l�i ca th� tr��ng – Lo�i hình này r�t �a d�ng, v	i nhi�u hình th!c 

h- tr� tài chính không chính th!c, nh� h- tr� t� phía gia �ình, b�n 

bè, ng��i cho vay cá nhân và các lo�i hình truy�n th�ng khác. 

Các quy ��nh v� ngành tài chính vi mô t�i Vi�t Nam hi�n nay �ang 

���c c�i thi�n m�t cách ch�m và ch�c, tuy nhiên, v$n thi�u �i m�t l� 

trình rõ ràng �� thúc ��y s� phát tri�n và tính b�n v�ng ca ngành  

theo nh�ng nguyên t�c ��nh h�	ng th� tr��ng. Tuy nhiên, nh�ng 

n- l�c �� chính th!c hóa ngành v$n còn ti�p t�c, �#c bi�t là sau 

khi Ngân hàng nhà n�	c công b� hai ngh� ��nh trong vòng 4 n�m 

qua (Ngh� ��nh s� 28 và 65), cùng v	i m�t thông t� v� ngành 

TCVM. Các quy ��nh m	i này dành cho các t� ch!c TCVM ���c 

c�p phép và ch�a ���c c�p phép4.  

 

1 Hay 5,4 tri�u gia �ình có thu nh�p th�p. �ánh giá Ngành TCVM Vi�t 
Nam, Banking With The Poor và M�ng l�	i SEEP, Tháng 8/ 2008.  
2 Theo MixMarket (NHCSXH) và trang web (NHNN&PTNT). Ph�m vi 
ho�t ��ng r�ng kh�p, NHCSXH ch� cho vay tr�c ti�p v	i lãi su�t th�p, ���c 
h��ng ch� �� mi/n thu�, ���c Chính ph b�o tr�. 

 3 T	i tháng 12/2007. Các Qu
 tín d�ng nhân dân này b�t � u ho�t ��ng t� 
n�m 1993 v	i hình th!c HTX tín d�ng và ti�t ki�m v	i s� h- tr� ban � u ca 
CIDA.  
4 T	i nay, có 3 t� ch!c bán chính th�ng nôp ��n xin chuy�n ��i là: CEP, 
TYM, và 1 thành viên ca M7. Các t� ch!c bán chính th�ng khác có th� 
ho�t ��ng d�	i hình th!c TCTCVM không nh�n ti�n g,i ho#c l�a ch"n 
chuy�n ��i thành các qu
 xã h�i. 
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Hi�n m�t s� t� ch!c �ã n�p ��n xin c�p phép. Các TCTCVM 

���c c�p phép s& ���c quy�n huy ��ng và s, d�ng vi�t ki�m t� 
nguy�n. Các t� ch!c này c n có m!c v�n t�i thi�u là 5 tri�u VN� 
(300.000USD), và m�t t� ch!c chính tr� xã h�i có quy�n s� h�u 
l	n nh�t v	i t�i thi�u 25% v�n s� h�u. S� h�u n�	c ngoài không 
���c phép v��t quá 50%. Ngoài ra, các yêu c u khác bao g%m: 
��i ng. cán b� chuyên trách (theo quy�t ��nh ca NHNN), k� 
ho�ch kinh doanh, báo cáo tài chính ���c ki�m toán và s� �% t� 
ch!c. Các TCTCVM ch�a ���c c�p phép ch� ���c phép huy ��ng 
ti�n g,i b�t bu�c v	i m!c t�i �a là 50% v�n t� có, và các t� ch!c 
này s& g#p nhi�u khó kh�n - nh�ng v$n có th� - vay v�n t� các 
ngu%n qu�c t�. Tuy nhiên, nh�ng quy ��nh m	i này c.ng ch�a ��a 
ra ���c các tiêu chu�n an toàn hay các yêu c u v� báo cáo.5 

B� h�n ch� v� nhi�u m#t, ti�n trình t� do hóa ngành TCVM �ang 

g#p r�t nhi�u khó kh�n, �áng chú ý nh�t là s� ch�m tr/ trong công 

tác bãi quy ��nh v� lãi su�t và vi�c cho vay bao c�p ca các t� ch!c 

chính th�ng l	n. Các t� ch!c tài chính không ���c phép cho vay v	i 

m!c lãi su�t v��t quá 150% m!c lãi su�t c� b�n do NHNN ban 

hành.6 Trong khi các t� ch!c bán chính th�ng và các TCTCVM ho�t 

��ng d�	i s� �i�u ch�nh ca Ngh� ��nh 28/165 không b� �nh h��ng 

b�i quy ��nh h�n m!c lãi su�t này thì chính th� ph n �ang chi�m �u 

th� ca các t� ch!c chính th�ng s& t�o nên m!c lãi su�t tr n hi�u qu� 

cho toàn ngành. Nh�ng ��ng thái bóp méo th� tr��ng kinh t� này 

�ang t�o ra xu h�	ng c�nh tranh không bình �(ng, và �ang c�n tr� r�t 

nhi�u ��n s� phát tri�n ca m�t ngành tài chính lành m�nh và b�n 

v�ng theo ��nh h�	ng th� tr��ng dành cho ng��i nghèo. Tuy v�y, 

nh�ng c�i cách g n �ây �ã cho th�y n- l�c ��a các quy t�c th� tr��ng 

vào ngành này. Rõ ràng nh�t ph�i k� t	i n- l�c ca Ngân hàng Chính 

sách xã h�i nh)m chuyên nghi�p hóa, qu�n lý giá, áp d�ng m!c lãi 

su�t phù h�p h�n v	i các tín hi�u th� tr��ng. Trong tháng 2/2009, 

NHNN �ã �� ra nh�ng thay ��i b� sung v� v� th� ca các t� ch!c 

bán chính th�ng, �%ng th�i h- tr� vi�c xây d�ng Hi�p h�i Tài 

chính vi mô Vi�t Nam nh)m thúc ��y s� t�ng tr��ng ca ngành. 

���c thành l�p t� n�m 2004 �� thu hút s� chú ý ��i v	i ngành và 

thành viên, Nhóm Công tác TCVM hi�n �ang �óng m�t vai trò 

quan tr"ng, không ch� là m�t m�ng l�	i h- tr� chia s0 thông tin, mà 

còn ch tr��ng các v�n �� l�p pháp thu�n l�i. Nhóm hi�n có trên 

50 thành viên là các t� ch!c TCVM. 

V� m#t huy ��ng v�n, các t� ch!c TCVM chính th�ng (Ngân hàng 

Chính sách xã h�i, Qu
 tín d�ng nhân dân) �ang ���c h��ng s� h�u 

thu$n ca chính ph Vi�t Nam qua vi�c t�o các qu
 v�n giá r0 nh)m 

�áp !ng hàng lo�t m�c tiêu xã h�i. Trong khi �ó, r�t nhi�u các t� 

ch!c phi chính ph qu�c t� (nh� ActionAid, Save the Children, 

SNV, Plan International, v.vv) h- tr� cho b� ph�n bán chính th�ng. 

Các qu
 chuyên trách, nh� CEP hay TYM, c.ng �ã nh�n ���c 

s� h- tr� m�nh m& t� phía t� ch!c �oàn th� sáng l�p, nh�ng v$n 

d�a nhi�u vào ngu%n qu
 ca các t� ch!c phi chính ph và các 

nhà tài tr� nh� IFAD, Oxfam America, t� ch!c h�p tác ca B�, 

và AusAID. 

5 Xem các nh�n xét ban � u ca Planet Rating v� ngành TCVM ca Vi�t Nam. Tháng 
12/2007 
6 T	i  cu�i n�m 2008, m!c lãi su�t c� b�n là 8.5%, ��a ra h�n m!c lãi su�t cho vay cao 
nh�t là 12,8%/n�m. 
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Tình hình kinh t� chính tr	 

Kh� n�ng ch�ng ch�i v�i kh�ng ho�ng t�t, k� 
v�ng t�ng tr��ng m�nh m� trong n�m nay: T�c 
�� t�ng tr��ng kinh t� trong n�m 2009 �ang gi� � m!c �áng 
hài lòng, các chính sách m� r�ng v� ti�n t� và tài chính. Tuy 
nhiên, tiêu dùng cá nhân v$n b� �nh h��ng do th�t nghi�p gia 
t�ng, g,i ti�n gi�m m�nh và � u t� tr�c ti�p ca n�	c ngoài �i 
xu�ng. Tuy v�y, xu�t kh�u ròng �óng vai trò tích c�c ��i v	i 
t�ng tr��ng kinh t�, và nh�p kh�u gi�m nhi�u h�n xu�t kh�u. 
V� ngu%n cung, khi nông nghi�p �ã ��t ���c k�t qu� �n ��nh 
thì s�n xu�t, d�ch v� và xây d�ng v$n còn ch�m ch�p.  Bên 
c�nh �ó, ngành s�n xu�t d u t�ng m�nh nh� các thành t�u ��t 
���c trong nh�ng l1nh v�c m	i. Cu�i cùng, l�m phát �ã 
gi�m, trong b�i c�nh giá nguyên li�u thô gi�m so v	i n�m 
2008 cùng v	i nhu c u n�i ��a b	t sôi ��ng. Tuy nhiên, 
trong quý IV/ 2009, áp l�c v� giá gia t�ng khi�n NHNN �ã 
ph�i nâng 1 �i�m chu�n ca lãi su�t then ch�t vào tháng 11. 
  
Kinh t� có th� t�ng tr��ng m�nh vào n�m 2010, ��m b�o b�i 
m!c � u t� và tiêu dùng t� nhân t�ng tr� l�i do xu h�	ng th�t 
nghi�p gi�m và thu nh�p t�ng. L�m phát có th� t�ng tr� l�i do 
gi�m lãi su�t và giá nguyên li�u thô t�ng gây ra d� thanh 
kho�n. Vì v�y, trong n�m 2010, có th� nhà n�	c s& nh�n ,m�nh 
vi�c th�t ch#t chính sách ti�n t�. Trong b�i c�nh này, các ch� s� 
theo dõi Coface v� hành vi thanh toán ca doanh nghi�p v$n 
���c k* v"ng s& gi� �n ��nh. Tuy nhiên, các ch� s� này v$n 
liên t�c thi�u thông tin v� s� minh b�ch d� li�u tài chính và 
yêu c u b%i th��ng b�o hi�m.   
 

V	 th� tài chính còn y�u: Sau khi t�ng m�nh trong 
n�m 2009 do suy gi�m kinh t� và k� ho�ch kích thích t�ng 
tr��ng,  n�m 2010 thâm h�t tài khóa s& v$n � m!c �áng k�. 
N� công có th� s& t�ng, v	i m�t n,a trong s� �ó là ngo�i t�. 
�i�u này s& d$n t	i tình tr�ng d/ b� t�n th��ng tr�	c ri ro 
h�i �oái. Vì lý do �ó, ri ro ch quy�n m#c ��nh s& gia t�ng.  

M!c thâm h�t tài kho�n hi�n t�i ���c d� báo s& v$n gi� � 
m!c cao trong n�m 2010, nh�ng ch� v	i 50% trong s� �ó là 
t� v�n FDI. Do �ó, Vi�t Nam s& v$n ti�p t�c b� ph� thu�c 
vào các th� tr��ng tài chính. Tính b�t �n cao trong � u t� 
gián ti�p �ã t�ng lên sau khi Lehman Brothers phá s�n thì 
��n n�m 2010 s& ���c h�n ch�, �%ng th�i Ngân hàng Phát 
tri�n Châu Á và Ngân hàng Th� gi	i v$n ti�p t�c phát v�n. 
Tuy nhiên, m!c d� tr� ngo�i h�i th�p s& khi�n Vi�t Nam d/ 
b� t�n th��ng tr�	c nh�ng ��t t�ng v�n ��t ng�t. 

 
 

(t�ng hay gi�m 5% t	i tháng 3/2009) và h� giá �%ng ti�n t	i 4 
l n: vào tháng 6/2008 (h� 2,4%); tháng 12/2008 (h� 3%); 
tháng 9/2009 (h� 5%) và tháng 2/2010 (h� 3,3%). Thêm vào 
�ó, vào tháng 11/2009, chính quy�n �ã quy�t ��nh gi�m 
ph� giao ��ng ca VND �� bám sát nh�ng d� �oán v� t� 
giá h�i �oái. Tuy v�y, trên th� tr��ng t� do, ti�n VND v$n 
���c giao d�ch v	i m!c giá th�p h�n r�t nhi�u so v	i m!c 
bình �n giá quy ��nh. Do �ó, các c� quan Chính ph có th� 
s& ti�p t�c h� giá ti�n VND trong n�m 2010. Các ngân hàng 
Vi�t Nam hi�n r�t d/ t�n th��ng v	i ri ro h�i �oái do quá 
trình �ô-la hóa quá m!c. Thêm vào �ó, các ngân hàng còn 
b� �nh h��ng v	i quá nhi�u các món vay không hi�u qu�, 
s� thi�u minh b�ch và giám sát l'ng l0o, b�t k� nh�ng bi�n 
chuy�n g n �ây nh� các chính sách m� c,a r�ng h�n ��i 
v	i ng��i n�	c ngoài và b�	c � u t� nhân hóa các ngân 
hàng nhà n�	c. 

 

�i�m m�nh 
� L�i ích kinh t� t� l�c l��ng lao ��ng có ch�t l��ng, ti�n 
công lao ��ng th�p �ang h�p d$n các nhà � u t� n�	c ngoài.  
� Ti�m n�ng phát tri�n �n ��nh ��i v	i các ngu%n tài nguyên 
thiên nhiên và nông nghi�p  
� Chi�n l��c phát tri�n thành công d�a trên vi�c ��y m�nh 
ngành d�ch v�, m� c,a và �a d�ng hóa n�n kinh t�. 

 

�i�m y�u 
� Tính chuyên môn hóa t�i Vi�t Nam quá t�p trung vào 
c�nh tranh v� giá và các s�n ph�m có giá tr� gia t�ng th�p.  

� Thâm h�t liên t�c trong môi tr��ng kinh doanh 

� Thi�u c� s� h� t ng  
� Ch�a hoàn thi�n c�i cách � khu v�c nhà n�	c  
� Gia t�ng b�t bình �(ng  

 
�ánh giá x�p h�ng qu�c gia theo COFACE  -  B: S� không 
�n ��nh v� kinh t� chính tr� và môi tr��ng kinh doanh �ôi khi 
còn nhi�u tr� ng�i có th� �nh h��ng ��n hành vi thanh toán 
ca doanh nghi�p. Kh� n�ng doanh nghi�p có vi �	c có th� 
th�y rõ.  
�ánh giá x�p h�ng môi tr�
ng kinh doanh theo 
COFACE -  C:  Môi tr��ng kinh doanh v$n còn nhi�u khó 
kh�n. Thông tin tài chính ca các doanh nghi�p th��ng khó 
ti�p c�n, ngay khi có th� ti�p c�n thì m!c �� tin c�y c.ng 
không cao. Khó d� �oán thu h%i n�. Khung pháp lý v$n còn 
nhi�u �i�m y�u kém. Giao d�ch liên công ty ch�u ri ro cao 
trong môi tr��ng khó kh�n này.  
 2007 2008 2009 (3) 2010 (3) 
T�ng tr��ng kinh t� (%) 8,5 6,2 5,3 6,2 
Cán cân khu v�c nhà n�	c (%GDP) -5,3 -4,7 -8,2 -6,5 
Cán cân tài kho�n vãng lai (%GDP) -9,8 -11,9 -9,7 -9,4 
N� n�	c ngoài (%GDP) 33,3 29,7 31,9 32,0 
D� tr� ngo�i h�i (theo tháng nh�p 
kh�u) 

3,6 3,2 3,5 3,1 

 
Ngu%n: S� tay h�	ng d$n �ánh giá ri ro qu�c gia ca COFACE 2010. 
(e): �	c ��t; (f): d� báo. Khai trình: Thông tin ���c cung c�p v	i s� 
cho phép ca COFACE – C� �ông ca Planet Rating. 
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Trong b�i c�nh này, ri ro ngo�i h�i có xu h�	ng gia t�ng. 
N�m 2009, �%ng Vi�t Nam ch�u áp l�c gi�m giá. Các c� 
quan chính ph �ã t�ng ph� giao ��ng ca ti�n �%ng lên vài 
l n 
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Hình th�c t� ch�c 
 

Hình th�c pháp lý, giám sát và ki�m toán 
���c H�i LHPN Vi�t Nam thành l�p vào n�m 1992, Qu
 
Tình th��ng (TYM) 7 ban � u ch� là m�t d� án, sau �ó 
chuy�n ��i thành m�t ban ��c l�p vào n�m 1998. N�m 
2006, TYM có t� cách pháp nhân riêng, tr� thành m�t ��n 
v� s� nghi�p có thu (IGU) tr�c thu�c H�i LHPN Vi�t Nam. 
Là m�t ��n v� s� nghi�p có thu, TYM ho�t ��ng d�	i s� 
giám sát và ki�m soát ca Trung 2�ng H�i, �%ng th�i ���c 
B� Tài chính ki�m toán ��nh k*. Hi�n t�i, TYM v$n ch�a 
���c c�p phép, nh�ng �ã n�p ��n xin c�p phép tr� thành 
m�t TCTCVM lên NHNN. Theo quy ��nh, TYM c n ph�i 
chuy�n ��i thành m�t Công ty trách nhi�m h�u h�n.  Trong 
nh�ng n�m ho�t ��ng, Công ty ki�m toán PNT 
International8 �ã th�c hi�n ki�m toán và cung c�p các báo cáo 
tài chính �ã ���c ki�m toán cho Qu
 TYM. Ch�a có ki�m 
toán viên nào ghi chú l�i nh�ng th�c m�c ca h" v� các n�m 
���c xem xét. Báo cáo tài chính ���c ki�m toán tính theo 
n�m d��ng l�ch.  

 

Quy�n s� h�u 
Là m�t ��n v� s� nghi�p có thu, TYM là m�t b� ph�n ca 
H�i. Sau khi chuy�n ��i thành công ty TNHH, TYM v$n 
hoàn toàn thu�c s� h�u ca H�i, nh�ng v	i s� �i�u ch�nh 
ca ngh� ��nh 28/165 v� Tài chính vi mô, Qu
 s& có quy�n 
t� ch cao h�n. Tr�	c n�m 2006, TYM ch�a có H�i �%ng 
qu�n tr�, và ch�u s� �i�u hành ca �oàn ch t�ch TW H�i. 
H�QT hi�n nay g%m 3 thành viên: Phó ch tích H�i 
LHPN Vi�t Nam, Phó ban k� ho�ch tài chính TW H�i, và 
Giám ��c �i�u hành Qu
 TYM. Thành viên H�QT ���c 
b u c, cho nhi�m k* 5 n�m, và có quy�n tái c,. M	i �ây, 
Ban Ki�m soát ���c thành l�p, có trách nhi�m h- tr� và 
tham m�u v� Tài chính và Ki�m toán cho H�QT.  
 

Tài tr� 
T� ngày thành l�p, ph n l	n ngu%n tài tr� ca qu
 TYM 
là t� t� ch!c Oxfam America v	i t�ng kinh phí lên t	i 1,4 
tri�u USD. G n �ây nh�t, TYM �ã nh�n ���c s� h- tr� t� 
Qu
 h�p tác Qu�c t� - Các Ngân hàng ti�t ki�m �!c, bao 
g%m m�t c� v�n k
 thu�t th��ng trú chuyên trách và 200 
nghìn USD vi�n tr�. TYM c.ng �ã nh�n ���c m�t kho�n 
vi�n tr� tr� giá trên 200 nghìn EUR t� Cordaid, t�p trung 
nâng cao ho�t ��ng b�o hi�m vi mô và thí �i�m các chi 
nhánh theo mô hình ASA 
 

C  c!u huy ��ng v�n 
T	i tháng 4/2010, c� c�u huy ��ng v�n ca TYM bao g%m 
36% v�n t� có, 20% ti�n g,i và 44% v�n vay. T�ng d� n� 
hi�n nay là 96,4 t� �%ng (5,1 tri�u USD) t� nhi�u ngu%n 
trong n�	c và qu�c t�.  
 

7 TYM Fund là tên qu�c t� ca Qu
 Tình Th��ng. 
8 T	i n�m tài khóa 2005, TYM ���c công ty T�  v�n Ki�m toán Th �ô ki�m 
toán.  
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Các kho�n vay ��u tính theo �%ng n�i t�, tr� kho�n vay ca Kiva.  
 

��i ng" qu�n lý 
��i ng. qu�n lý t�i TYM g%m có Giám ��c �i�u hành, 3 Phó 
giám ��c (Ph� trách V�n hành, Tài chính – l�p k� ho�ch, T� 
ch!c – Nhân s�); và tr��ng phòng Ki�m toán n�i b�. Ban 
giám ��c g%m có Giám ��c �i�u hành và các Phó giám ��c.  
� Bà H% Th� Quý gi� c��ng v� Giám ��c �i�u hành Qu
 
TYM t� tháng 1/ 2006. Tr�	c �ó, bà �ã gi� nhi�u v� trí 
trong H�i, và là Phó giám ��c ca TYM t� n�m 2003. Bà có 
b)ng c, nhân Lu�t và ch!ng ch� qu�n lý nhà n�	c. Ngoài 
vi�c tham gia các khóa �ào t�o v� tài chính vi mô, hi�n bà �ã 
có b)ng Th�c s
 v� qu�n lý TCVM ca H"c vi�n phát tri�n 
Liên ngành �ông Nam Á h�p tác v	i t� ch!c CARD-MRRI. 

T� ch�c 
V�n phòng Trung ��ng (HO) ca TYM �#t t�i Hà N�i, t�p 
trung vào t�t c� các ch!c n�ng v�n phòng h�u b� nh� qu�n tr� 
tín d�ng, k� toán, IT, nhân s� và ki�m toán. Các ho�t ��ng 
tin d�ng ���c ti�n hành t�i 10 khu v�c, �!ng � u là Tr��ng 
khu v�c, ���c h- tr� b�i 1-2 k� toán khu v�c. M-i khu v�c 
có t� 2-4 chi nhánh, do Tr��ng chi nhánh �!ng � u, v	i 3-5 
cán b� tín d�ng t�i m-i chi nhánh. 9 T	i tháng 4/ 2010, m�t s� 
chi nhánh v$n còn ch!c danh Tr� lý tr��ng chi nhánh, �%ng 
th�i th�c hi�n công tác ca th qu
. Sau khi chuy�n ��i sang 
mô hình ASA, ch!c n�ng th qu
 ���c luân phiên gi�a các 
cán b� tín d�ng. Tr��ng CN th�c hi�n phê duy�t v	i các 
m!c v�n d�	i 15 tri�u �%ng (606USD), tr��ng KV phê 
duy�t các m!c v�n cao h�n. V�n ���c phát t�i chi nhánh, 
ho#c t�i m�t ��a �i�m trung tâm ca vùng. Cán b� tín d�ng 
thu ti�n tu n t�i bu�i h"p c�m, sau �ó chuy�n l�i cho th qu
 
kiêm nhi�m khi v� chi nhánh.  

TYM hi�n �ang s, d�ng h� th�ng MIS ���c vi tính hóa, có 
tên g"i TMS do m�t công ty IT trong n�	c phát tri�n dành 
riêng cho TYM (Công ty Ngh1a H�ng). H� th�ng này ���c 
tích h�p v	i các máy tr�m t�i V�n phòng khu v�c, k�t n�i 
v	i c� s� d� li�u t�i VPTW qua VPN. Các chi nhánh s& ti�p 
t�c vi�t báo cáo b)ng tay, nh�ng v$n nh�n báo cáo ngày 
xu�t ra t� MIS t�i v�n phòng khu v�c. �%ng b� d� li�u t�i 
VPTW, c.ng nh� các module báo cáo s, d�ng cho công tác 
qu�n lý v$n ch�a th�c hi�n ���c. 

Thâm nh�p th	 tr�
ng 
T	i tháng 4/2010, Qu
 TYM �ang ho�t ��ng trên 10 t�nh 
mi�n B�c Vi�t Nam v	i m�ng l�	i g%m 43 chi nhánh ���c 
nhóm thành các khu v�c. 

 

 

 

 

 

9 TYM s, d�ng thu�t ng� Cán b� k
 thu�t thay cho Cán b� Tín d�ng.  
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Qu
 �ang ho�t ��ng t�i và xung quanh các thành ph� nh' ngoài 
Hà N�i, vùng �%ng b)ng sông H%ng, khu v�c ven bi�n mi�n 
Trung. Các ��i th c�nh tranh chính ca TYM trong vùng là: 
NH chính sách, NH Nông nghi�p và Qu
 tín d�ng Nhân dân. 

 
D� n� v�n/ t�nh  - Tháng 4 / 2010 

Hà N�i, Thái Nguyên, B�c Ninh 16.3% 

V1nh Phúc/ Hà N�i 15.6% 

Ngh� An (Nghi L�c, TP Vinh) 14.7% 

Ngh� An (�ô L��ng, Di/n Châu) 9.7% 

Thanh Hoá 9.6% 

H�ng Yên 9.5% 

Nam ��nh 9.3% 

H�i D��ng 9.0% 

Ngh� An (H�ng Nguyên, Nam �àn) 5.6% 

Phú Th" 0.7% 

Các s�n ph#m và d	ch v$ 
TYM cung c�p 3 s�n ph�m v�n vay, m�t s�n ph�m ti�t ki�m 
t� nguy�n và b�o hi�m vi mô. 10 �#c tính ca các món v�n 
nh� sau: 
� V�n chung: giao ��ng t� 1-25 tri�u �%ng (530-1,3 nghìn 
USD), k* h�n 50 tu n. Lãi su�t ph(ng 1,0%/tháng t� tháng 
3/2009, m!c lãi su�t này v$n ���c duy trì trong nhi�u n�m, 
tr� kho�ng th�i gian t� tháng 8/2008- tháng 2/2009, lãi su�t 
���c tính là 1,3% do l�m phát cao. T� l� Lãi hi�u qu� (EIR) 
là 23,6% không tính lãi ti�t ki�m và 23,0% k� c� ti�t ki�m. 
�  V�n dài h�n: giao ��ng t� 3-10 tri�u �%ng (182- 
606 USD), k* h�n 100 tu n. Lãi su�t ph(ng 1,0%/tháng t� 
tháng 6/2008, t� l� EIR 23,0% không tính ti�t ki�m và 25,3% 
k� c� ti�t ki�m. 
�  V�n �a m�c �ích: giao ��ng t� 500 nghìn – 2 tri�u �%ng 
(30-121USD), k* h�n 10, 15, 20, 25, hay 30 tu n. Lãi su�t 
ph(ng 0,3%/ tháng (trích lãi � u k*), nên t� l� EIR là 
31,0% (không tính ti�t ki�m), và 35,0% (v	i ti�t ki�m). 
 
Các món vay ���c áp d�ng ph��ng th!c ASA có s,a ��i, 
trong �ó m-i c�m có kho�ng 40 thành viên. Sau 3 tháng 
hoàn tr� v�n chung, thành viên ���c phép vay thêm m�t lo�i 
v�n b�t k*, là v�n dài h�n ho#c �a m�c �ích. Các món vay 
��u hoàn tr� theo tu n, m#c dù h u h�t các c�m sinh ho�t 
theo tháng. C� ch� b�o lãnh là thông qua m�t ng��i �%ng 
b�o lãnh. Hi�n TYM c.ng �ang thí �i�m s�n ph�m v�n 
tháng, v	i m!c vay t� 7-10 tri�u �%ng (374 - 534 USD) k* 
h�n 6 tháng t	i 2 n�m, hòan tr� v�n và lãi theo tháng.  
 
B�t � u tham gia qu
, thành viên ca TYM c n ph�i n�p ti�t 
ki�m b�t bu�c v	i m!c 5.000 �%ng/tu n (0,26 USD). T� 
n�m th! 2, v	i m-i kho�n vay, thành viên c n ��m b�o s� 
d� ti�t ki�m ��t 10% m!c v�n vay tr�	c khi phát v�n; n�u 
s� d� ca thành viên còn ít, thành viên c n ph�i n�p thêm 
ti�n cho � m!c yêu c u. 
 
 
 
 
10 T� tháng 4/2010, m"i món vay m	i ��u là các món vay cá nhân (theo 
ASA). 
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C� ti�t ki�m b�t bu�c và ti�t ki�m t� nguy�n ��u ���c tính 
lãi su�t 3,6%/n�m. Vi�c rút ti�t ki�m ph�i ���c báo tr�	c 1 
tu n.  
 
B�o hi�m vi mô, d�	i hình th!c Qu
 t��ng tr� (MAF), ���c 
cung c�p cho các thành viên ca TYM v	i m!c phí ph(ng 
1.000�/tu n (0,05 USD), c�ng 0,4% d� n� v�n. Ngoài ra, Qu
 
c.ng cung c�p b�o hi�m nhân th" v	i m!c chi phí trên 3 tri�u 
�%ng (160USD), xóa n�, b�o hi�m n)m vi�n (n�u n)m vi�n 
trên 7 ngày), v	i m!c h- tr� cao nh�t là 1 tri�u �%ng 
(53USD). �� chu�n b� cho quá trình chuy�n ��i, TYM �ã 
tách các ho�t ��ng b�o hi�m ra thành m�t d� án riêng bi�t 
tr�c thu�c H�i. Trong vòng 2 n�m � u, các thành viên ca 
TYM góp v�n v	i m!c 1.000 �%ng. S� ti�n này s& ���c 
hoàn l�i cho thành viên. �%ng th�i, s� ti�n này hình thành 
v�n pháp ��nh ca MAF khi MAF ��ng ký tr� thành T� 
ch!c b�o hi�m t��ng tr� trong t��ng lai.  

M�ng l��i 
Qu
 TYM là thành viên ca Nhóm công tác Tài chính vi 
mô Vi�t Nam. Phó giám ��c th��ng tr�c ca TYM, bà 
D��ng Th� Ng"c Linh, hi�n �ang gi� ch!c v� ch t�ch 
nhóm.  

�  Qu�n tr	 
 

Công tác qu�n tr� và Ra quy�t ��nh ���c �ánh giá x�p h�ng “b”  

Công tác Ra quy�t �	nh 
Ho�t ��ng d�	i s� b�o tr� ca m�t t� ch!c �oàn th� ��nh 
h�	ng chính tr�, TYM th�c hi�n m�t quá trình ra quy�t 
��nh hi�u qu�. Trong su�t quá trình phát tri�n, s� h- tr� ca 
H�i �ã t�o nhi�u l�i th� cho s� phát tri�n �n ��nh ca TYM. 
S� h�u thu$n ca H�i �ã giúp cho TYM phát tri�n (nh� s� h- 
tr� v� m#t chính tr� khi TYM m� chi nhánh m	i, cung c�p tr� 
s� mi/n phí giúp gi�m chi phí v�n hành.) Ngoài ra, công tác 
ra quy�t ��nh t�i TYM hi�n c.ng �ang k* v"ng s& gia t�ng 
tính ��c l�p khi TYM ���c c�p phép tr� thành m�t công ty 
TNHH vào cu�i n�m nay.11 

Hi�n nay, tuy vi�c thành l�p Ban Ki�m soát vào n�m 2008 
(b�t bu�c, do yêu c u ca NHNN) �ã nâng cao ch�t l��ng 
qu�n tr� nói chung, nh�ng s� phân quy�n t�i TYM v$n còn 
h�n ch� gi�a vai trò qu�n lý và ��nh h�	ng chi�n l��c -m�t 
công vi�c do H�QT th�c hi�n. S� l��ng thành viên H�QT 
v$n gi� � con s� 3, mà 1 trong s� �ó chính là Giám ��c �i�u 
hành. Tuy v�y, ��nh h�	ng chi�n l��c và b�t bu�c ca H�i 
v$n �ang t��ng �%ng v	i k� ho�ch c.ng nh� s! m�nh ca 
TYM.  

11 Gi�y phép này s& ��a t� ch!c ho�t ��ng d�	i s� giám sát ca NHNN, cho 
phép t� ch!c �a d�ng hóa tài s�n có và t�ng s� thành viên H�i �ông quán tr� 
lên ít nh�t là 5 thành viên.  
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Và �i�u này ch�c ch�n s& v$n còn ���c ti�p t�c trong t��ng 
lai g n.12

 

 
Thành viên H�QT có nh�ng k
 n�ng phù h�p v� phát 
tri�n xã h�i, qu�n lý và tài chính. Nh�ng, ngay c� Ch 
t�ch H�QT c.ng nh�n ra ���c s� c n thi�t nâng cao ch�t 
l��ng ra quy�t ��nh b)ng cách b� sung chuyên môn v� 
ngân hàng và tài chính vi mô. T� ch!c ti�p t�c tìm hi�u 
kh� n�ng thành l�p Ban c� v�n và t�ng s� thành viên H�QT 
�� chu�n b� cho s�  thay ��i v� t� cách pháp nhân.13

 
 

H�QT h"p ��nh k*, th��ng xuyên nh�n ���c thông tin chi 
ti�t, � y � t� ban giám ��c �� có th� ra quy�t ��nh �úng 
��n. �� c� th� hóa các bu�i th�o lu�n � y ý ngh1a ca 
H�QT vào vi�c th�c hi�n quy�n s� h�u m�t cách hi�u qu�, 
các biên b�n h"p h�i �%ng ���c chính th!c hóa �� vi�c ra 
quy�t ��nh sau �ó có h� th�ng (v	i các nhi�m v� c� th� và 
th�i h�n hoàn thành), �%ng th�i ��  theo dõi ti�n �� th�c 
hi�n.  
 

L�p k� ho�ch 
Qua k� ho�ch kinh doanh (2008-2014), Qu
 TYM ban � u 
��a ra m�t chi�n l��c phù h�p, và l�p k� ho�ch m� 10 chi 
nhánh/n�m, v	i m�c tiêu ��t 135.976 thành viên và d� n� 
v�n 661 t� VND t	i n�m 2014, t��ng !ng m!c t�ng tr��ng 
bình quân 60%/ n�m trong vòng 4 n�m t	i. Sau k�t qu� ho�t 
��ng r�t t�t ca n�m 2009, tháng 3/2010, Qu
 TYM �ã xem 
xét l�i k� ho�ch �� �#t ra m�c tiêu nhi�u tham v"ng h�n, v	i 
vi�c m� thêm ít nh�t 15 chi nhánh m	i m-i n�m, ��t 170.536 
thành viên v	i m!c d� n� v�n là 826 t� �%ng vào n�m 2014. 
S� thay ��i này có th� th�c hi�n ���c, nh� vào công tác phân 
tích và l�p k� ho�ch c�n tr"ng, cùng v	i k� ho�ch kinh doanh 
n�m 2008 và t�ng h�p các h� th�ng, quy trình.14 
 

Nhìn chung, k� ho�ch kinh doanh ca TYM � y �, xác ��nh 
và miêu t� chính xác nh�ng thay ��i n)m trong k� ho�ch ca 
t� ch!c (c�p phép chuy�n ��i, thi�t k� MIS, nâng cao n�ng 
l�c cán b�, �a d�ng hóa s�n ph�m) và quá trình phân tích 
SWOT c�n tr"ng/ minh b�ch. Tuy v�y, c n t�ng c��ng �ánh 
giá nh�ng thách th!c ca môi tr��ng hi�n còn t%n t�i �� ��t 
���c nh�ng m�c tiêu chi�n l��c b)ng cách k�t h�p nh�ng 
�ánh giá sâu h�n v� môi tr��ng c�nh tranh và các �ánh giá 
chi ti�t v� tình tr�ng nghèo t�i m-i t�nh. Miêu t� v� các d� 
án quan tr"ng t�i m-i b� ph�n có th� ���c t�ng c��ng v	i 
các th�i h�n k� ho�ch làm vi�c c� th� (các bên có trách 
nhi�m theo dõi và giám sát ti�n �� trong vi�c th�c hi�n m�c 
tiêu chung ca t� ch!c.)  
 
 
 
 
 
 
 
12 Ch t�ch H�QT TYM gi�i thích v	i Planet Rating r)ng: trong t�t c� các 
ch��ng trình TCVM mà H�i h- tr�, TYM v$n luôn ���c coi là d� án 
thành công nh�t. Trong trung h�n, H�i có k� ho�ch chuy�n ��i TYM tr� 
thành Ngân Hàng C� ph n ca Ph� n�.  
13 Quá trình th�o lu�n này v$n còn ch�a hoàn thành vào th�i �i�m �ánh giá 
rating tr�	c vào tháng 9/2008.  
14 Xem xét �ánh giá m�c tiêu hàng n�m d�a trên phân tích SWOT, ���c ti�n 
hành khi �ã ��t m!c t�ng tr��ng. 
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Các b�ng d� toán tài chính �i kèm có cân nh�c nh�ng gi� 
��nh ph!c t�p nh� t�ng s� cán b�, t�ng chi phí hành chính 
do m� thêm chi nhánh m	i, l�m phát, t�ng lãi ti�t ki�m do 
chú tr"ng h�n vào huy ��ng ti�t ki�m khi ���c c�p phép, và 
m!c d� n� v�n b� �nh h��ng do các s�n ph�m v�n vay. 
���c xây d�ng hàng n�m, k� ho�ch ngân sách chi ti�t luôn 
���c theo dõi ch#t ch& hàng tháng t�i Khu v�c và VPTW qua 
các cu�c h"p ban giám ��c. Hàng quý s& có nh�ng �i�u ch�nh 
thay ��i c n thi�t.  

Quy trình l�p k� ho�ch ���c th�c hi�n d�a vào s� k�t h�p 
hài hoà ca các ngu%n thông tin t� cán b� t�i c� s� và vi�c 
�i�u hành t�i VPTW, ��m b�o s� s� h�u � y � và th�c 
hi�n �úng chi�n l��c ca t� ch!c. Khi �óng góp s� hi�u 
bi�t và ki�n th!c trong n�	c v� các l1nh v�c c n thi�t cho 
vi�c cung c�p các d�ch v� tài chính giá r0 cho ��i b� ph�n 
dân c� thu nh�p th�p và ch�u nhi�u thi�t thòi, H�QT ca 
H�i �ang �óng m�t vai trò quan tr"ng trong vi�c xác ��nh 
chi�n l��c trung h�n cho t� ch!c.   

��i ng" qu�n lý 
N�ng l�c qu�n lý t�i Qu
 TYM �ã ���c t�ng c��ng �áng k� 
trong vài n�m qua, nh� vào s� phát tri�n liên t�c v� n�ng 
l�c lãnh ��o ca ��i ng. qu�n lý, �!ng � u là m�t Giám 
��c �i�u hành có n�ng l�c và giàu kinh nghi�m. Vi�c b� 
nhi�m g n �ây ��i v	i hai Phó giám ��c m	i bên c�nh ch!c 
danh Phó giám ��c th��ng tr�c s3n có góp ph n gi�m thi�u 
các ri ro ti�m tàng trong v�n �� nhân l�c ch ch�t. 
Các khóa �ào t�o th�c ��a m� r�ng (v�: tài chính vi mô, phát 
tri�n s�n ph�m, qu�n lý ri ro, nghiên c!u th� tr��ng) c.ng 
���c cung c�p �� t�ng c��ng n�ng l�c lãnh ��o. Vi�c t�o l�p 
thêm m�t v� trí qu�n lý tài chính (tách bi�t v	i b� ph�n k� 
toán), cùng v	i vi�c b� nhi�m Phó giám ��c qu�n lý Nhân s�, 
�ã nâng cao n�ng l�c qu�n lý chung.  

Ngoài các bu�i h"p Ban giám ��c, các bu�i h"p hàng tháng 
ca ��i ng. qu�n lý ��m b�o duy trì s� trao ��i th��ng 
xuyên và hi�u qu� t�i VPTW. Biên b�n các cu�c h"p ca 
��i ng. qu�n lý ���c chính th!c hóa, ��m b�o các quy�t 
��nh �ã ��a ra s& ���c th�c hi�n và theo dõi m�t cách rõ 
ràng. ���c �� b�t qua các câp, các ch!c danh qu�n lý c�p 
trung c.ng th� hi�n n�ng l�c cao trong vi�c giám sát và th�c 
hành, �%ng th�i c.ng ch!ng t' tính ��c l�p và s� n�ng ��ng 
ca mình.  

Qu�n lý ngu%n nhân l�c 
V	i s� lãnh ��o ca m�t phó giám ��c có n�ng l�c, b� ph�n 
Nhân s� hi�n ho�t ��ng r�t chuyên nghi�p, v	i s� tay h�	ng 
d$n luôn ���c c�p nh�t và � y �. Cùng v	i k� ho�ch kinh 
doanh, nhóm qu�n lý nhân s� c.ng �ang th�c hi�n m�t ké 
ho�ch riêng v� nhân s�, trong �ó có k� ho�ch tuy�n d�ng/ �� 
b�t nhân s�, và k� ho�ch �ào t�o v	i ngân sách phù h�p. Các 
cu�c kh�o sát m!c �� hài lòng ca cán b�, kh�o sát cán b� 
ra-vào th��ng xuyên ���c ti�n hành, qua các c.ng theo dõi 
t� l� cán b� ngh� vi�c và k�t qu� là t� l� này có xu h�	ng 
gi�m t� 8,5% vào n�m 2006 xu�ng còn 1,4% vào cu�i n�m 
2009.  
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Báo cáo �ánh giá GIRAFE – Qu� TYM, Vi�t Nam – Tháng 5/2010 

 

Qu
 TYM ti�p t�c áp d�ng chính sách �ào t�o và tuy�n 
d�ng phù h�p. Quy trình tuy�n d�ng bao g%m c� bài thi vi�t 
và ph'ng v�n, áp d�ng cho c� cán b� t�i c� s� và t�i 
VPTW, nh� �ó tìm ���c các h% s� !ng viên phù h�p. Quá 
trình �ào t�o cán b� k
 thu�t m	i bao g%m 1 tháng làm vi�c 
t�i c� s�, 6 ngày �ào t�o trên l	p, 6 tháng t�p s�. �� ph�c 
v� m�c tiêu �ào t�o cho cán b� m	i, Qu
 TYM �ã l�p m�t 
k� ho�ch �ào t�o � y �. D�a trên nh�ng nhu c u v� �ào 
t�o thu th�p qua các ph�n h%i t� nh�ng ��t �ánh giá cán b� 
hàng quý, các khóa h"c nâng cao n�ng l�c cán b� k�t h�p 
v	i các ��t t�p hu�n trong n�	c và n�	c ngoài (nh� t�i 
SBFIC, hay CARD-MRI).15 
 

Nhìn chung, các cán b� � m"i c�p ��u th� hi�n ý th!c ��o �!c 
và lòng trung thành cao, m�t ph n nh� ch� �� �ãi ng� � y � 
(so v	i các t� ch!c TCVM khác), chính sách thi �ua khen 
th��ng ���c thi�t k� phù h�p (cho dù cán b� ch� ���c 
th��ng 6 tháng/l n), môi tr��ng làm vi�c thu�n l�i cho vi�c 
ph�i h�p theo nhóm, m�t con ���ng s� nghi�p ���c nh�n 
th!c rõ ràng trong �ó �u tiên vi�c �� b�t n�i b� và vi�c trao 
��i và ph�n h%i � y � v� k�t qu� h"at ��ng.  
 

� Thông tin 

Thông tin ���c x�p lo�i “b” 
 
Qu
 TYM v$n duy trì h� th�ng MIS ���c vi tính hoá, thi�t 
k� dành riêng cho TYM, v	i m!c chi phí không cao. Tuy 
nhiên, h� th�ng v$n có m�t vài l- h�ng và nh��c �i�m c n 
kh�c ph�c. T�t c� các v�n phòng khu v�c ��u ���c trang 
b� máy tính v	i h� th�ng k� toán và qu�n lý d� n� ���c 
tích h�p, �i�u này cho phép các thông tin �áng tin c�y ���c 
t�p trung t�i VPTW. Các thông tin �%ng b� t�i c�p khu v�c 
(3-4 chi nhánh) s& ���c t� ��ng xây d�ng, và VPTW có th� 
truy c�p ���c t�i m"i th�i �i�m. Tuy nhiên, Phòng K� toán 
v$n ph�i t�ng h�p báo cáo tài chính và thông tin d� n� v�n 
hàng tháng t�i VPTW m�t cách th công và t�n nhi�u th�i 
gian.    
Tr��ng chi nhánh xây d�ng các báo cáo t� c� s� ��nh k* 
theo tu n, m�t s� thông tin có th� có t� ph n m�m, m�t s� 
khác v$n c n nh�p b)ng tay. TYM hi�n �ang thi�t k� m�t 
module �� t� ��ng l�p ���c các báo cáo này. Trong báo cáo 
v�n hành, các y�u t� sau ���c nh�n m�nh: s� thành viên ra 
nhóm, thông tin d� n� / s�n ph�m, t� l� PAR, ti�t ki�m, b�o 
hi�m. Các thông tin trên m-i cán b� tín d�ng có ���c c�p 
nh�t, nh�ng không ���c t�ng h�p trong báo cáo. Báo cáo tài 
chính ��a ra tóm t�t v� thu nh�p, b�ng cân ��i, d� báo dòng 
ti�n. Các chi phí gián ti�p không ���c phân chia gi�a các 
chi nhánh, và vì v�y, m-i chi nhánh tr� thành m�t ��n v� 
chi, khi�n không th� phân tích tài chính m�t cách �úng ��n 
v� kh� n�ng b�n v�ng ca các chi nhánh. Tuy nhiên, nhóm 
tài chính ca TYM �ã th�c hi�n phân tích l�i nhu�n ca ��n 
v� trong quá trình ��nh giá s�n ph�m.  
 
 
 
15  3 cán b� qu�n lý �ã hoàn thành khóa h"c Th�c s
 v� Phát tri�n t� ch!c 
t�i H"c vi�n Phát tri�n �ông Nam Á (SAIDI), hi�n t�i, 3 cán b� khác �ã 
��ng ký theo h"c. 
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Qu
 TYM hi�n duy trì h� th�ng b�o m�t thông tin � y �. 
Ph n m�m di�t virus ���c cài �#t trong t�t c� các máy tính  
và th��ng xuyên ���c c�p nh�t. Máy ch ���c �#t trong m�t 
phòng riêng bi�t – nh�ng không có khóa – t�i VPTW. D� 
li�u ���c back-up hàng ngày, l�u gi� ngoài v�n phòng. M�t 
kh�u ���c thay ��i hàng tháng v	i �� ph!c t�p phù h�p, do 
h� th�ng t� ��ng g,i th� nh�c nh� vào m-i � u tháng. M!c 
�� ti�p c�n thông tin khác nhau, tùy theo ch!c v� công tác, 
v	i các ch!c n�ng “ch� xem” (view-only). Thông tin gi�y t� 
t�i v�n phòng chi nhánh và khu v�c ���c l�u tr� c�n th�n 
trong các t kín, nh�ng trong gi� làm vi�c, các t này không 
���c khóa. 
 
H� th�ng MIS hi�n ch�a �áp !ng ���c toàn b� các yêu c u 
v� v�n hành ca Qu
. Nh�n th!c ���c h�n ch� này, Qu
 �ã 
thanh lý h�p �%ng v	i công ty Ngh1a H�ng (sau khi �ã có 
���c mã ngu%n). Cùng v	i s� giúp �4 ca cán b� t� trung 
tâm thông tin ca CARD, TYM �ang th�c hi�n phân tích c� 
th� v� các y�u �i�m cùng v	i nh�ng yêu c u nâng c�p MIS 
mong mu�n. Sau khi ti�n hành nghiên c!u k
 l�4ng, TYM 
�ã ch"n m�t nhà cung c�p d�ch v� IT trong n�	c khác, và 
hi�n �ang trong th�i k* cu�i cùng ca h�p �%ng 23 tu n nâng 
c�p/h- tr�, ��a ra chi ti�t nh�ng c�i ti�n và k�t qu� mà TYM 
mong mu�n16. Trong n�i b� TYM, các cán b� MIS có ���c 
nh�ng k
 n�ng và ki�n th!c � y � v� h� th�ng �� th�c hi�n 
công tác b�o d�4ng c� b�n hàng ngày và giám sát vi�c th�c 
hi�n ca công ty IT m	i.  

�  Qu�n lý r�i ro 
Qu�n lý ri ro ���c �ánh giá x�p h�ng “b” 

Quy trình và ki�m soát n�i b� 
Qu
 TYM hi�n �ã xây d�ng các quy trình v�n hành hi�u qu� 
và � y �, giúp h�n ch� các ri ro ti�m n�ng. Các quy trình 
này �ã ���c chính th�ng hóa, th��ng xuyên c�p nh�t, và ph� 
bi�n cho m"i cán b� và áp d�ng trên toàn m�ng l�	i. Ti�p 
theo vi�c tri�n khai ph��ng pháp ASA trên t�t c� các chi 
nhánh, s� tay v�n hành �ã ���c c�p nh�t, và cán b� t�i c� s� 
c.ng ���c �ào t�o � y � �� hi�u ���c s� c n thi�t ��i v	i 
vi�c phân tích ri ro thep cách khác trong su�t quá trình th�m 
��nh v�n.  

T� ch!c �ã xây d�ng h� th�ng ki�m soát n�i b� � y � �� 
gi�m thi�u ri ro, bao g%m (i) phân công trách nhi�m rõ ràng 
��i v	i các nhi�m v� không t��ng �%ng (nh�: phê duy�t v�n 
do Tr��ng CN, tr��ng KV th�c hi�n, nh�ng nh�p li�u là vi�c 
ca K� toán khu v�c); (ii) các c�p khác nhau cùng th�c 
hi�n ki�m tra giám sát (Tr��ng CN và tr��ng KV ��u 
ph�i d� h"p c�m, th�m thành viên, ki�m tra công tác ca 
cán b� tín d�ng); c� ch� luân chuy�n cán b� �òi h'i cán b� 
tín d�ng ph�i chuy�n giao d� n� 1-2 n�m/l n.  

16 ví d�: t�o m�t module �%ng b�, xây d�ng các �#c tính s�n ph�m cho 
phù h�p v	i các s�n ph�m v�n m	i, t�ng c��ng tính n�ng ��i v	i tài 
kho�n thành viên (bao g%m: các ch� s� xã h�i, t�ng ch!c n�ng l"c và tìm 
ki�m, t�o module ti�t ki�m �� theo dõi tài kho�n ca nh�ng khách hàng 
ch� g,i ti�t kiem5, module l�p k� ho�ch phát v�n, v.vv). 
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Báo cáo �ánh giá GIRAFE – Qu� TYM, Vietnam - May, 2010 

 

 

T�i chi nhánh, v� trí th qu
 hi�n do m�t cán b� tín d�ng 
th�c hi�n, và ���c luân chuy�n ��u �#n. Tuy v�y, h�ch 
toán và gi�i ngân v$n do Tr��ng CN giám sát ch#t ch& t�i 
chi nhánh. Tuy vi�c thu ti�n t�i h"p c�m ch� do m�t cán b� 
th�c hi�n, nh�ng có c�m tr��ng và th qu
 c�m h- tr�, 
nên ��m b�o ���c tính minh b�ch ca quá trình hoàn tr�. 
V	i chính sách ��m b�o s� d� cu�i ngày trong két t�i chi 
nhánh b)ng 0, toàn b� ti�n m#t ph�i ���c g,i vào ngân 
hàng hàng ngày. Nhìn chung, tính b�o m�t ti�n m#t t�i v�n 
phòng chi nhánh và khu v�c ���c ��m b�o hi�u qu�, �#c 
bi�t v	i c� ch� 2 ng��i cùng qu�n lý két.  
 
�� tin c�y ca thông tin ���c ��m b�o � y �. Vi�c ki�m tra 
�a c�p t�i các chi nhánh và VPTW gi�m thi�u nh�ng l-i th 
công khi nh�p li�u. Thông tin do K� toán khu v�c nh�p không 
���c phép thay ��i, nh�ng thay ��i c n thi�t � c�p khu v�c 
c n có s� cho phép ca VPTW. H� th�ng MIS có nhi�u thông 
s� ���c �n ��nh (nh�: m!c v�n l	n nh�t, s� thành viên, lãi c� 
��nh), giúp h�n ch� các l-i sai khi nh�p thông tin v�n vay vào 
máy tính. Tuy v�y, v	i các vón vay ASA, hi�n MIS v$n ch�a 
có ch!c n�ng nh�n d�ng  ng��i b�o lãnh �ã có s3n trong h� 
th�ng.  
 

Ki�m toán n�i b� 
Phòng Ki�m toán n�i b� �ã t�ng �áng k� ph�m vi và chi�u 
sâu ca công tác ki�m toán. Hi�n phòng �ang ti�n hành 
ki�m toán th��ng niên t�i t�t c� các chi nhánh và các phòng 
trong VPTW17 Các ��t ki�m toán ���c ti�n hành v	i m!c 
th�p nh�t là 1 n�m 1 l n, và các chi nhánh m	i hay các chi 
nhánh y�u có th� ���c ki�m toán l n 2 d�a trên phân tích b�n 
�% nguy c� chi ti�t. Ki�m toán t�i chi nhánh d�a trên ph��ng 
pháp ki�m toán k
 l�4ng và chu�n hóa, bao g%m ki�m tra tài 
li�u và th�m thành viên. Các cán b� t�i c� s� không ���c 
thông báo tr�	c v� các ��t ki�m toán.  Phòng ki�m toán �ang 
có nhi�u �óng góp vào ch�t l��ng d� n� v�n r�t cao và hành 
vi tuy�t v�i ca cán b� Qu
 th� hi�n qua th�c t� g n nh� 
không có tr��ng h�p gian l�n nào. Ngoài ra, Ki�m toán n�i b� 
c.ng �óng góp nhi�u ý ki�n quý báu cho công tác phát tri�n 
d�ch v� và th t�c. 
 
Bên c�nh các ri ro v�n hành, Phòng Ki�m toán n�i b� c.ng 
nên chú tr"ng ��n ri ro trong c� ch� �i�u ti�t, ri ro pháp 
lý, ri ro danh ti�ng, tính thanh kho�n và nh�ng ri ro tài 
chính khác thông qua vi�c hình thành phòng/b� ph�n Qu�n 
lý ri ro. �� phát tri�n ���c nh�ng ch!c n�ng trên, c n nâng 
cao n�ng l�c ca cán b� phòng ki�m toán qua các khóa �ào 
t�o. Tr��ng phòng KTNB hi�n �ang tham d� khóa h"c Th�c 
s
 v� TCVM t�i SAIDI, �� nâng cao hi�u bi�t v� các mô hình 
ki�m soát ri ro hi�u qu� nh�t trong ho�t ��ng TCVM. Ngoài 
vi�c ��a ra các k�t qu� và khuy�n ngh� �� xu�t cho các ho�t 
��ng ti�p theo, báo cáo ki�m toán có th� � y � h�n, n�u có  
 
 
17 Trong tháng 4/2010, KTNB �ã th�c hi�n ki�m toán phòng Tài chính – K� 
toán, Phòng T� ch!c – Hành chính (có IT) và Phòng V�n hành – �ào t�o.  
L n ki�m toán � y � này �ã ch� ra nh�ng l-i vi ph�m các quy ��nh n�i 
b�, và giúp cho các tr��ng phòng c� g�ng hoàn thi�n các n�i dung nh� 
qu�n lý thanh kho�n, b�o m�t thông tin, !ng d�ng quy trình v�n hành 
v	i mô hình ASA. 
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thêm ph n ph�n h%i t� phía ban giám ��c và các bi�n pháp 
hi�u ch�nh c n ���c ti�n hành.  

Phòng ki�m toán có tính ��c l�p � y �, m#c dù �ôi lúc v$n 
còn h�n ch� do s� có m#t ca Giám ��c �i�u hành trong 
H�QT. Vi�c thành l�p Ban Ki�m soát, g%m hai thành viên 
t� Ban K� ho�ch tài chính – Ki�m toán ca H�i, c.ng giúp 
t�ng c��ng ch!c n�ng h- tr� qu�n tr� ca Ki�m toán n�i b� 
t� góc nhìn ca nhà qu�n tr�. Hàng tháng, qua các bu�i h"p 
và các b�n hi nh	 v� các phát hi�n chính, Ban ki�m soát  
báo cáo tình hình, cùng nh�ng k�t qu� lên H�QT.18 

Cho dù hi�n t�i Qu
 v$n có � cán b�, nh�ng v	i t�c �� m� 
r�ng ca TYM, Qu
 s& ti�p t�c tuy�n thêm m�t cán b� ki�m 
toán th! 4 trong n�m nay. Ngoài ra, các ki�m toán bên ngoài 
c.ng �ã cung c�p nh�ng h- tr� c� b�n cho dù TYM hi�n 
c.ng �ang tìm ki�m m�t công ty ki�m toán qu�c t� có kinh 
nghi�m và danh ti�ng trong n�m sau. Có th� vào n�m 2011 
khi TYM có c�p phép, TYM s& nh�n ���c s� h- tr� sâu h�n 
t� các ��t ki�m toán qu�n lý ca NHNN.. 

 

�   H�at ��ng 
 

Ho�t ��ng: S�n ph�m và d�ch v� ���c x�p lo�i “a” 

S� phát tri�n các d	ch v$ tài chính 
Trong th�i gian qua, m!c d� n� v�n �ã cho th�y m�t m!c 
t�ng tr��ng nhanh, v	i t� l� t�ng tr��ng t� 31% t	i 100%, 
ch� có cá bi�t vào n�m 2006 (ch� 4%).19 Do t�ng huy ��ng 
v�n ��n cu�i n�m 2007 và t	i n�m 2008, TYM �ã có m!c 
t�ng d� n� v�n �áng k� trong s� l��ng d� n� v�n. M!c t�ng 
d� n� v�n trung bình trên m-i thành viên ��t 38,4%  trong 
n�m 2008 (do l�m phát), cùng v	i s� gia t�ng m�nh 33,4% 
s� TV vay v�n �ã thúc ��y m!c t�ng tr��ng d� n�. 

T�ng d� n� v�n 
250,000 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

- 

D� n� v�n T�ng s� v�n phát ra 

18 Lý t��ng nh�t n�u có th� t�ng s� thành viên Ban ki�m soát, v	i các chuyên 
gia v� Ngân hàng hay TCVM.  
19 M!c �� t�ng tr��ng t��ng ��i ch�m ch y�u là do TYM có ngu%n huy 
��ng v�n còn h�n ch�.  
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Trong nhi�u n�m, s�n ph�m v�n chung – công c� chính c�p 
v�n cho các ho�t ��ng t�ng thu nh�p - v$n �ang chi�m m�t 
ph n l	n trong t�ng d� n� v�n, t� 56% trong n�m 2005 t	i 
g n ¾ t�ng d� n� vào tháng 4/2010. Th�c t� này ch� ra s� chú 
tr"ng ca TYM trong vi�c nâng cao ��i s�ng kinh t� ca thành 
viên. V�n dài h�n – lo�i v�n ph�c v� � u t�, mua s�m �% gia 
d�ng, v$n chi�m m�t ph n nh' h�n. �i�u này ch!ng t' Qu
 
�ang có thêm nhi�u thành viên m	i tham gia, nh�ng thành viên 
�ang vay v�n vòng 1 ch�a � �i�u ki�n �� vay lo�i v�n này. 
�%ng th�i, th�c t� này c.ng ch� ra ���c s� khng ho�ng ca 
n�n kinh t�. Trong khi �ó, v�n �a m�c �ích s, d�ng cho tiêu 
dùng và các tình hu�ng kh�n c�p v$n còn chi�m m�t ph n r�t 
nh', d�	i 5% t�ng d� n� v�n.20 

 

D� n� v�n trên s�n ph#m 

250,000 
 

200,000 25% 
 

150,000 31% 

39% 
 
100,000 

Cán b� tín d�ng giàu kinh nghi�m t�i nh�ng chi nhánh lâu 
n�m ��u có � hi�u bi�t v� thành viên do h" �ã phát tri�n 
���c m�i quan h� lâu dài v	i thành viên. Các tr��ng chi 
nhánh t�i các chi nhánh m	i ��u là ng��i có kinh nghi�m, 
bi�t cách h�	ng d$n và qu�n lý t�t các cán b� tín d�ng 
m	i. ���c tham d� các khóa �ào t�o t�p trung nâng cao 
kh� n�ng phân tích kinh doanh, các cán b� k
 thu�t m	i 
nhìn chung �ã có ���c � y � các k
 n�ng c n thi�t �� 
tri�n khai ph��ng pháp cho vay m	i. �%ng th�i, tr��ng chi 
nhánh và tr��ng khu v�c c.ng �ang theo dõi ch#t ch& m!c 
t�ng d� n� v�n và th�c hi�n ki�m tra giám sát � y � v� 
ho�t ��ng ca cán b� tín d�ng. 

R�i ro tín d$ng 
T� l� PAR 30 ch� d�	i 0,5% trong nhi�u n�m, ri ro tín d�ng 
hi�n gi� � m!c th�p nh� ch�t l��ng d� n� v�n hi�m có. T��ng 
t�, m!c xóa n� c.ng gi� � m!c th�p, m#c dù chính sách xóa 
n� hi�n không theo m�t mô hình chu�n qu�c t� nào. T� l� 
PAR 365 v$n gi� � m!c th�p (0.05%) Qu
 TYM gia h�n 
n� m�t cách th�n tr"ng, nh�ng  c.ng r�t ít khi gia h�n, k� 
c� v	i các món v�n ���c gia h�n ���c coi nh� quá h�n.    
 

 

50,000 39% 34% 

56% 61% 
- 

2005 2006 

V�n chung 
V�n �a m�c �ích 

74% 

35% 69% 
60% 

62% 
 

2007 2008 2009 2010 

V�n dài h�n 
V�n tháng 

 

���c �i�u ch�nh b�i các quy t�c � y � và rõ ràng, kho�n vay 
dành cho cán b� ���c gi� � m!c �� phù h�p (d�	i 1% t�ng 
tài s�n). Qu
 YM không th�c hi�n chính sách chính th!c �� 
h�n ch� d� n� v�n ��i v	i các ngành ngh� nh�t ��nh, và Qu
 
c.ng không ch ��ng giám sát các món v�n vay theo ngành. 
Tuy v�y, m#c dù ngành ch�n nuôi �ang chi�m 26% d� n� 
thì ri ro t�p trung theo ngành d� ki�n � m!c t��ng ��i 
th�p.

S� phát tri�n ca ti�t ki�m ���c mô t� b�i mô hình t�ng ��u 
�#n. Trong nhi�u n�m, ti�t ki�m b�t bu�c ca thành viên v$n 
chi�m t	i 90% t�ng ti�n g,i. 
 

Qu�n lý d	ch v$ tài chính  
Mô hình ASA ���c b�t � u thí �i�m k
 l�4ng và cân nh�c 
c�n tr"ng (qua các cu�c th�o lu�n nhóm t�p trung), TYM �ã 
th�c hi�n chuy�n ��i t� mô hình cho vay theo nhóm 
Grameen sang cho vay cá nhân theo ASA, và áp d�ng cho 
m"i món v�n m	i. Công tác phân tích dòng ti�n h�p lý cho 
phép phân tích sâu h�n v� kinh doanh và m!c thu chi trong 
gia �ình. Nh� �ó, quy trình th�m ��nh xét duy�t v�n theo 
ph��ng pháp m	i �ã ���c c�i thi�n t� vi�c thí �i�m ban � u.  
 
TYM áp d�ng bi�n phát qu�n lý ch�m tr� hi�u qu�. Vì v�y, 
h u h�t các tr��ng h�p ch�m tr� ��u ���c gi�i quy�t trong 
tháng, và có r�t ít tr��ng h�p d$n t	i PAR 30. TYM th�c 
hi�n ki�m tra b$y n� qua vi�c ��i chi�u v	i các TCTCVM 
khác và các cán b� t�i ��a ph��ng; và thông tin này ���c 
��a vào ph n phân tích kh� n�ng hoàn tr�. Ng�4ng hoàn tr� 
phù h�p (thu nh�p ròng theo tu n > 1,2x m!c hoàn tr� tu n) 
�ã t�o ra m�t b�	c ��m hi�u qu�, ��m b�o ch�t l��ng d� n� 
v�n cao.  

20 Chú ý r)ng: trung bình m-i thành viên ca TYM có 2 món v�n.  
 
 

 
 

 
B�o hi�m r�i ro tín d$ng 

TYM hi�n có m!c b�o hi�m ri ro tín d�ng cao – trên 1000% 
(v	i PAR 30), là nh� t� l� PAR th�p cùng v	i d� phòng d� 
n� v�n ch�t l��ng � m!c 0,75%.21 Thêm vào �ó, trong b�i 
c�nh Vi�t Nam, vi�c b�o lãnh nhóm ��i v	i các món vay c., 
c.ng nh� có ng��i b�o lãnh theo ASA ��i v	i các món vay 
m	i ��u khá hi�u qu�. 
 

� Huy ��ng v�n và thanh kho�n 
Huy ��ng v�n và thanh kho�n ���c x�p h�ng “b” 

Chi�n l��c v�n hóa và huy ��ng v�n 
V	i t� l� v�n t�i thi�u là 36.9%, Qu
 TYM hi�n �ang duy trì 
m!c v�n hóa cao (m#c dù v$n d�	i m!c ��nh 72,7% vào 
n�m 2006). Trong nh�ng n�m t	i, TYM v$n ��m b�o tuân 
th các yêu c u v�n t�i thi�u. Ngoài ra, qu
 TYM hi�n v$n 
�ang duy trì t� su�t n� th�p (1,77x), cho phép TYM có � 
kh� n�ng nh�n các kho�n vay gia t�ng khác.  

 

21 Chú ý: m!c d� phòng m�t v�n không � th�n tr"ng n�u ri ro d� n� v�n 
t�ng, b�i m!c d� phòng ch� chi�m 20% ��i v	i PAR91-180; 50% ��i v	i 
PAR 181-365, và 100% ��i v	i PAR>365.  
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C  c!u huy ��ng v�n 

Tháng4/ 2 010 
 

20% 
200,000 
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V�n t� có N� dài h�n  
N� ng�n h�n S� d� ti�n g,i 

 

T� ch!c có c� c�u huy ��ng v�n cân ��i (tài s�n n�, th� 
ch�p ti�n m#t, và v�n t� có), �i�u này cho th�y s� �a d�ng 
ngày càng t�ng ca các t� ch!c cho vay (c� trong n�	c và 
qu�c t�). D� báo l�u chuy�n ti�n t� �ã xác ��nh ���c chính 
xác nhu c u huy ��ng v�n trong các n�m ti�p theo. Nh� �ó, 
Qu
 �ã xác ��nh ���c � y � nhu c u v� v�n trong các n�m 
t	i và vi�c huy ��ng v�n cho t	i cu�i n�m 2010 c.ng �ang 
���c ký k�t và �àm phán.22 Vi�c huy ��ng thêm v�n cho n�m 
2011 c.ng �ang ���c th�c hi�n.  
 
M�t cán b� k� toán ph� trách vi�c theo dõi vi�c tuân th 
các quy t�c s, d�ng v�n và th�c hi�n báo cáo c n thi�t. 
Nh� v�y có th� nói TYM �ang t�ng c��ng n�ng l�c �� �áp 
!ng các �i�u kho�n c� th� ca h�p �%ng và các báo cáo vay 
v�n. K
 n�ng giao ti�p và �àm phán ���c nâng cao, th� hi�n 
kh� n�ng qu�n lý m�i quan h� t�t v	i các t� ch!c cho 
vay/nhà tài tr� hi�n t�i và ti�m n�ng, th� hi�n � vi�c m�t s� 
v�n �áo h�n �ã gi�m các yêu c u mang tính gi	i h�n.  (nh� t� 
Triple Jump).  
 
 

R�i ro thanh kho�n 
Công tác qu�n lý tài s�n có và tài s�n n� (ALM) �ang d n 
���c phát tri�n t�i qu
 TYM. T� ch!c �ã theo dõi công tác 
qu�n lý này (dù không hoàn toàn tuân th các quy ��nh ca 
NHNN), nh�ng v$n ch�a ��a ra ���c m!c t�i �a và t�i 
thi�u (qua các báo cáo nhanh và báo cáo hi�n th�i). Kh� 
n�ng ri ro th�i h�n vay s& t�ng khi t� su�t vay v�n t�ng, và 
s& t�ng nhanh h�n n�u TYM ti�p t�c t�ng ti�t ki�m t� 
nguy�n. Cho dù v� m#t b�n ch�t, tài s�n có ch� mang tính 
ng�n h�n, trong khi tài s�n n� mang tính dài h�n, �i�u này 
m�t ph n s& gi�m thi�u ���c ri ro thanh kho�n, s� d� tài 
s�n có th��ng b� bi�n ��i theo mùa, khi thành viên có nhu 
c u cao vay v�n cao h�n (tr�	c t�t). K�t qu� là quý I hàng 
n�m th��ng x�y ra tình tr�ng thi�u ti�n m#t. V� th�i h�n 
thanh toán phù h�p, các báo cáo nhanh (hàng tháng) và báo 
cáo hi�n th�i (hàng n�m) hi�n ��u �ang v��t quá 200%. R�t 
có kh� n�ng TYM s& nh�n ���c h�	ng d$n v� tính thanh 
kho�n t� NHNN m�t khi ���c c�p phép 

 
22 N�m 2010, Qu
 d� ki�n c n 81,9 t� �%ng, trong �ó �ã ch�c ch�n có 56,9 
t� �� t�ng tr��ng. 25 t� �%ng còn l�i ���c d� ki�n s& có t� Oikocredit, 
Cordaid ho#c các t� ch!c cho vay th��ng m�i trong n�	c.  
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Ri ro thanh kho�n gi� � m!c th�p. Phòng Tài chính K� toán 
���c t� ch!c t�t, có � nhân viên nhi�u kinh nghi�m và 
chuyên môn, cùng v	i m�t Phó giám ��c ph� trách tài chính 
(m	i ���c b� nhi�m n�m 2010), c.ng giám sát ch#t ch& tình 
hình ti�n m#t ca Qu
 hàng tu n. Các báo cáo hàng tu n v� 
tình hình ti�n m#t và báo cáo l�u chuy�n ti�n t� (c�p nh�t hàng 
quý) �ã theo dõi � y � nh�ng ri ro thanh kho�n n�i b� t�i 
Qu
. Vi�c theo dõi này c.ng ���c th�c hi�n d/ dàng h�n nh� 
quy ��nh gi� 20% t�t c� các kho�n ti�n g,i b)ng ti�n m#t. Ti�n 
nhàn r-i hi�n �ang t��ng !ng v	i chi phí cho v�n hành trong 
kho�ng 3 tháng, gi�m so v	i m!c khá cao (25 tháng) vào cu�i 
n�m 2009. M#c dù không có các chính sách nào ���c áp d�ng 
�� gi�i quy�t tình tr�ng thi�u ti�n m#t, Qu
 TYM c.ng hi v"ng 
s& có ���c s� h- tr� t� H�i trong tr��ng h�p gi�m m�nh thanh 
kho�n. 

R�i ro th	 tr�
ng 
Ri ro ngo�i h�i ��i v	i qu
 TYM là khá h�n ch�, và c.ng 
�ang gi�m d n, �%ng USD hi�n ch� chi�m 0,7% v�n b�c I 
ca Qu
 vào tháng 4/2010. TYM hi�n ch�a quy�t ��nh s& 
ti�p t�c vay thêm v�n t� nh�ng ngu%n có ri ro này (nh� v�n 
ca Kiva). Kho�n vay này s& ���c thanh toán toàn b� trong 
��t hoàn tr� cu�i cùng vào tháng 9 n�m nay. 

Ri ro v� lãi su�t xu�t phát t� các kho�n vay hi�n t�i và 
sau này ca Oikocredit, ch�u t� giá tái c�p v�n ca NHNN 
6 tháng/l n. Qu
 TYM hi�n �ang gi� 20% v�n t� có vào 
tháng 4/2010, và s& t�ng khi nh�n ���c kho�n vay ti�p theo 
t� Oikocredit. Nh�ng NHNN t�ng 100 �i�m chu�n v	i m!c 
lãi su�t ban � u có th� khi�n m!c ROA hi�n t�i gi�m t�i 
thi�u 0,1% �i�m.  

Hi�u qu� và Kh� n�ng sinh l
i  
Hi�u qu� và kh� n�ng sinh l�i ���c x�p h�ng “a” 

Phân tích kh� n�ng sinh l
i 
TYM �ã ch!ng t' ���c kh� n�ng sinh l�i cao trong nh�ng 
n�m qua, v	i ROA �i�u ch�nh g n 5% trong n�m 2009.23 T� 
l� ROE c.ng có chung xu h�	ng �ó. L�i nhu�n v$n gi� 
t��ng ��i �n ��nh qua các n�m và t��ng �%ng v	i l�i 
nhu�n theo lý thuy�t. TYM hi�n có ch�t l��ng doanh thu 
t�t, và có uy tín t�i các khu v�c Qu
 ho�t ��ng. Th� tr��ng 
có ti�m n�ng phát tri�n, �#c bi�t sau nh�ng thay ��i g n 
�ây t� phía NHCS-XH. V	i các h� th�ng ch�c ch�n, n�ng 
l�c phát tri�n s�n ph�m ���c nâng cao, TYM �ang có 
nhi�u l�i th� �� phát tri�n nhanh chóng. 

23 Theo các quy t�c k� toán ca Vi�t Nam, t� l�i nhu�n ròng, Qu
 TYM 
ph�i l�p nhi�u lo�i qu
 d� phòng b�t bu�c – cho phúc l�i xã h�i, ti�n 
th��ng, phát tri�n kinh doanh. Vi�c trích qu
 này, theo quy t�c k� toán 
qu�c t�, ���c coi là Chi phí. Ch� b�ng cân ��i sau khi �ã trích qu
 m	i ���c 
coi là l�i nhuân gi� l�i. Theo chu�n k� toán qu�c t�, Planet Rating s& không 
tính chi phí trích qu
 t� thu nh�p ròng, mà tính vào chi phí v�n hành. 
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Tuy nhiên, th� tr��ng hi�n v$n �ang b� chi�m l1nh b�i Ngân 
hàng CS-XH do chính ph tr� c�p, t�o ra m�t sân ch�i không 
bình �(ng. �#c bi�t, các H�i ph� n�  ��a ph��ng c.ng �ang 
th�c hi�n r�t nhi�u các ch��ng trình cho vay tài chính vi mô 
khác (th�m chí k� c� các ch��ng trình ca chính NHCS-XH).  
 
Ch� s� chi phí v�n hành Opex ��t 13,4%, nh� v�y v$n �ang 
n)m trong chu�n ngành ca Vi�t Nam, m#c dù vi�c tr� c�p 
ca chính ph cho Opex ca NHCS-XH �ang phá v4 �i�m 
chu�n t�ng th�.24 D� n� v�n trung bình/ thành viên d n t�ng 
t� 160 USD (n�m 2005) lên 274 USD (Tháng 4/ 2010). Trong 
khi �ó, n�ng su�t lao ��ng ca cán b� tín d�ng ��t m!c cao 
nh�t là 317thành viên/cán b� (n�m 2008) và hi�n �ang � m!c 
290 thành viên/ cán b�. M!c gi�m t�ng th� này là do có nhi�u 
chi nhánh m	i m�, và tuy�n d�ng thêm nhi�u cán b� tín d�ng 
m	i trong n�m 2009. 6 các chi nhánh c., cán b� tín d�ng �ã 
��t ���c ��nh m!c 400 thành viên/cán b�. V	i vi�c tri�n 
khai � y � ph��ng pháp ASA t�i t�t c� các chi nhánh, 
TYM �ã nâng cao n�ng su�t lao ��ng mà không gây �nh 
h��ng t	i ch�t l��ng d� n� trong quy trình th�m ��nh v�n 
h�p lý. 
 
Vi�c qu�n lý d� n� t�t h�n trong th�i gian g n �ây, vi�c t�i �u 
hóa ngu%n v�n �ang ���c c�i thi�n m�nh (t� m!c 72,5% n�m 
2006 lên 95,8% trong tháng 4/2010). L�i th� quy mô d� ki�n 
trên c� s� v�n hành h�p lý hóa v	i quy trình tín d�ng ���c 
ch�nh s,a s& góp ph n gi� m!c sinh l�i chung, k� c� khi 
Opex t�ng (khi cán b� ���c tr� m!c l��ng th��ng phù h�p 
v	i giá th� tr��ng, và có thêm s� h- tr� t� các ngu%n huy 
��ng v�n th��ng m�i). 
 
Qu
 TYM hi�n có tri�n v"ng kh� n�ng sinh l�i �n ��nh. Là 
b�i, l�i th� quy mô d� ki�n trên c� s� t�ng tr��ng t�p trung 
h�n cân b)ng v	i m!c t�ng l��ng theo k� ho�ch phù h�p v	i 
th� tr��ng, t�ng n�ng su�t lao ��ng khi áp d�ng mô hình ASA, 
và s� h- tr� t� các ngu%n v�n th��ng m�i theo giá th� tr��ng 
khi có gi�y phép.  
 

C  c!u sinh l
i 

30% 
24.9% 

25% 22.5% 22.9% 22.2% 22.1% 

 

 

 

Các quan �i�m trong báo cáo này có giá tr� trong vòng 1n�m k� t� 

��t �ánh giá x�p h�ng. Sau 1 n�m, hay trong tr	
ng h�p có nh�ng 

thay ��i ln �nh h	�ng ti k�t qu� ho�t ��ng c�a t� ch�c, mà nh�ng 

nh�ng thay ��i �ó là do b�n thân t� ch�c �	a ra hay do môi tr	
ng 

ho�t ��ng c�a t� ch�c, Planet Rating không ��m b�o giá tr� c�a các 

quan �i�m trên �ây, và �� xu�t th�c hi�n ��t �ánh giá x�p h�ng mi. 

Planet Rating không có trách nhi�m vi các kho�n ��u t	, c�p v�n 

d�a trên báo cáo này.   

21.3% 
20% 
 
15% 
 
10% 2.7% 
 
5% 9.4% 

 
0% 

2005 

3.2% 4.1% 

3.1% 3.1% 1.2% 
 

15.7% 16.0% 
11.9% 13.4% 13.4% 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010  

Ch� s� Opex (v	i các Qu
 xã h�i)  Ch� s� chi phí huy ��ng ngu%n 

Ch� s� chi phí d� phòng m�t v�n       L�i su�t d� n� v�n 
 
 
 

24 Ph n chi phí dành cho v�n hành ���c H�i tr� c�p, d�	i hình th!c cho phép  

 s, d�ng c� s� v�t ch�t t�i xã trong các bu�i h"p c�m. 
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�i�m chu#n 
 

Ng�
i vay v�n tích c�c 
 

CEP 107,866 

Qu
 TYM 33,932 

                                      FSS b�c trung ch�u Á 23,134 

CEP BRVT 7,284 

Qu
  tr0 em Hoà Bình 6,810 

Plan International Vi�t Nam 5,787 

TCVM Thanh Hoá 5,357 

                       TCTCVM b�c trung � Vi�t Nam 4,478 

Bình Minh 4,425 

M7 Can L�c 2,730 
 

 

D� n� v�n trung bình / thành viên  
 

Qu
 TYM 242 

M7 Can L�c 213 

                                       FSS b�c trung Châu Á 207 

CEP 207 

CEP BRVT 141 

Bình Minh 124 

TCVM Thanh Hoá 96 

Qu
 tr0 em Hoà Bình 52 

                                  TCTCVM b�c trung � VN 46 

Plan International Vi�t Nam 40 
 

 

L�i su!t d� n� 
 

                                       FSS b�c trung Châu Á 30.6% 

TCVM Thanh Hoá 28.4% 

CEP 26.2% 

CEP BRVT 24.8% 

Bình Minh 24.8% 

Qu
 TYM 21.3% 

M7 Can L�c 17.6% 

                                        Qu
  tr0 em Hoà Bình 16.4% 

                                  TCTCVM b�c trung � VN 15.6% 

Plan International Vi�t Nam 10.1% 
 

 

PAR 31-365 
 

Bình Minh 0.0% 

Qu
 TYM 0.0% 

TCVM Thanh Hoá 0.0% 

CEP BRVT 0.5% 

                                        FSS b�c trung Châu Á 0.6% 

CEP 0.7% 

                                  TCTCVM b�c trung � VN 1.1% 

Plan International Vi�t Nam 1.1% 

M7 Can L�c 30.0% 

Qu
 tr0 em Hoà Bình n/a 

D� n� v�n (tri�u USD) 

CEP 22.3 

Qu
 TYM 8.2 

        FSS b�c trung châu Á 4.7 

CEP BRVT 1.0 

M7 Can L�c 0.6 

TCVM Thanh Hoá 0.5 

Bình Minh 0.5 

        Qu
  tr0 em Hoà Bình 0.4 

 TCTCVM b�c trung � VN 0.3 

Plan International Vi�t Nam 0.2 

ROA 

TCVM Thanh Hoá 10.2% 

CEP 9.0% 

Qu
 TYM 7.4% 

CEP BRVT 5.7% 

M7 Can L�c 5.4% 

                         TCTCVM b�c trung � VN 3.8% 

                               FSS b�c trung Châu Á 2.1% 

Plan International Vi�t Nam (0.1%) 

(0.7%) Bình Minh 

(9.7%) Qu
  tr0 em Hoà Bình 

T& su!t chi phí v�n hành 

Bình Minh 23.3% 

       FSS b�c trung Châu Á 16.1% 

TCVM Thanh Hoá 14.5% 

        Qu
  tr0 em Hoà Bình 13.6% 

CEP BRVT 12.4% 

Qu
 TYM 10.5% 

CEP 9.9% 

  TCTCVM b�c tring � VN 6.4% 

M7 Can L�c 6.0% 

Plan International Vi�t Nam 5.5% 

T& su!t xóa n� v�n 

Qu
  tr0 em Hòa Bình (12/ 2007) 0.0% 

CEP BRVT (12/2007) 0.0% 

Bình Minh 0.0% 

Qu
 TYM 0.0% 

CEP 0.0% 

         TCTCVM b�c trung � VN 0.1% 

                FSS b�c trung Châu Á 0.3% 

TCVM Thanh Hoá (12/ 2007) 0.4% 

M7 Can L�c n/a 

Plan International Vi�t Nam n/a  

 

Ngu%n: Thông tin ca Planet Rating t	i tháng 12/2008 cho Qu
 TYM và Bình Minh; S� li�u ca MixMarket dành cho các TCTCVM Vi�t Nam t	i tháng 12/2008, 
tr� các tr��ng h�p ���c ch� rõ; Các t� ch!c t��ng t� MIX: T� v�ng tài chính Asia Medium (2 tri�u USD < GLP < 8 tri�u USD; T� v�ng tài chính >100%; giá tr� 
trung bình ��i v	i các TCTCVM vào n�m 2008). Vietnam Median MFI t	i tháng 12/ 2008.  
Chú ý: Các t� ch!c t��ng t� Qu
 TYM t�i Vi�t Nam có: Bình Minh, CEP (Qu
 tr� v�n cho ng��i nghèo t� t�o vi�c làm), CEP BRVT (CEP Bà Ri� - V.ng Tàu), 
Qu
 tr0 em Hoà Bình, M7 Can L�c, Plan International Vi�t Nam, và TCVM Thanh Hoá (Ch��ng trình TCVM t�i t�nh Thanh Hóa).  
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Các ch� s� k�t qu� ho�t ��ng ��n v� tính: USD, tr� khi ���c ch� rõ  
 

D� n� v�n T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T12. 2010 
T�ng d� n� v�n 1.8% 7.6% 38.4% 0.9% 12.1% 

D� n� v�n 3,233,844 3,473,841 4,450,730 8,217,170 9,812,577 12,693,750 
D� n� v�n (‘000 VND) 51,418,123 53,462,418 70,036,680 140,184,921 180,030,371 237,710,786 

T�ng 31.1% 4.0% 31.0% 100.2% 28.4% 32.0% 
Ng��i vay v�n tích c�c 20,238 21,355 25,429 33,932 40,157 46,347 

T�ng 6.9% 5.5% 19.1% 33.4% 18.3% 15.4% 
D� n� v�n TB/thành viên 160 163 175 242 244 274 
% GDP theo � u ng��i 25.2% 21.7% 20.6% 24.1% 22.3% 23.0% 
M!c v�n phát trung bình 207 199 188 256 294 403 

% GDP theo � u ng��i 32.6% 26.6% 22.1% 25.5% 26.9% 33.8% 
Ch!t l��ng d� n� v�n 

V�n gia h�n 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PAR 31-365 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
PAR > 365 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
T� su�t xóa n� 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
B�o hi�m r�i ro tín d$ng 
T� su�t b�o hi�m ri ro (PAR 30) 20,224.8% 1,501.4% 1,568.9% 1,879.3% 2,165.0% 3,511.3% 

PAR 30 d� phòng m�t v�n ròng /V�n t� có (2.9%) (2.4%) (2.7%) (1.9%) (1.6%) (2.0%) 
Ti�t ki�m Dec. 2005 Dec. 2006 Dec. 2007 Dec. 2008 Dec. 2009 Apr. 2010 
S� d� ti�n g,i 1,528,848 1,895,808 2,071,070 1,991,951 2,421,708 2,684,196 
S� d� ti�n g,i (‘000 VND) 24,308,682 29,176,487 32,590,355 33,982,680 44,430,838 50,265,864 

T�ng 35.4% 20.0% 11.7% 4.3% 30.7% 13.1% 
Ti�t ki�m t� nguy�n (%) 6.4% 6.8% 6.4% 4.4% 6.3% 8.1% 
Ti�n m#t ký qu
 (%) 93.6% 93.2% 93.6% 95.6% 93.7% 91.9% 
S� ng��i ti�t ki�m tích c�c 21,303 22,479 26,767 34,464 40,431 46,774 

T�ng 6.9% 5.5% 19.1% 28.8% 17.3% 15.7% 
S� d� ti�n g,i tb/ ng��i ti�t ki�m  72 84 77 58 60 57 

Ti�t ki�m t� nguy�n 51 39 45 29 20 18 
Ti�n m#t ký qu
 67 79 72 55 56 53 

Cán b� Dec. 2005 Dec. 2006 Dec. 2007 Dec. 2008 Dec. 2009 Apr. 2010 

T�ng s� cán b� 137 145 157 187 231 256 

% Cán b� k
 thu�t 51.8% 54.5% 51.6% 57.2% 60.6% 62.5% 
Doanh thu 4.5% 8.5% 7.3% 4.7% 1.4% 0.8% 
Phân tích kh� n�ng sinh l
i Dec. 2005 Dec. 2006 Dec. 2007 Dec. 2008 Dec. 2009 Apr. 2010 
ROE 14.8% 12.0% 11.1% 19.4% 22.3% 25.8% 
Tài s�n n� / V�n ch s� h�u 0.74x 0.82x 0.97x 2.15x 1.64x 1.77x 

T� su�t v�n t� có thích �áng 69.4% 72.7% 62.3% 38.6% 44.9% 36.9% 
T�ng t� su�t v�n t� có thích �áng 69.4% 74.3% 63.5% 39.5% 45.7% 37.0% 

ROA 8.7% 6.7% 5.8% 7.4% 7.8% 9.5% 

ROA (không có tài tr�) 8.7% 6.7% 5.8% 7.4% 7.8% 9.5% 

ROA (v�n hành TCVM) 8.7% 6.7% 5.8% 7.4% 7.8% 9.5% 

ROA (trích qu
) 8.7% 6.7% 3.3% 5.0% 4.5% 2.3% 
C  c!u kh� n�ng sinh l
i 

T� su�t t�ng s� doanh thu 23.1% 24.0% 23.8% 22.4% 26.2% 22.7% 

L�i su�t d� n� 22.5% 22.9% 22.2% 21.3% 24.9% 22.1% 

T� su�t chi phí v�n hành (ch�a trích qu
) 9.4% 11.9% 15.7% 13.4% 16.0% 13.4% 

Chi phí cho 1 ng��i vay 14 18 18 20 24 27 

S� thành viên/ t�ng cán b� 148 147 162 181 174 181 

S� thành viên/ cán b� tín d�ng 285 270 314 317 287 290 

D� n� v�n TB / thành viên (USD) 160 163 175 242 244 274 
T� su�t chi phí huy ��ng v�n 2.7% 3.1% 3.2% 3.1% 4.1% 1.2% 

Chi phí ti�t ki�m 5.8% 5.8% 5.8% 3.6% 3.6% 3.5% 

Chi phí cho vay n/a n/a 2.7% 5.0% 6.1% 0.7% 
T� su�t chi phí d� phòng m�t v�n 0.6% 0.0% 0.5% (0.2%) 0.2% 0.6% 

PAR 31-365 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

T� su�t xóa n� 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
T�i �u hóa ngu%n 

D� n� v�n / Tài s�n có 81.5% 72.5% 77.6% 78.8% 81.2% 95.8% 

Doanh thu t� � u t� theo % doanh thu tài chính 2.4% 4.8% 6.8% 2.4% 3.3% 1.4% 
Thanh kho�n 
T� l� ti�n g,i/ ti�n m#t t�i qu
 677.8% 954.2% 864.1% 2,327.7% 1,364.3% 149.8% 
Thanh kho�n/ T�ng tài s�n (LAR) 17.0% 26.2% 20.2% 19.8% 17.2% 2.5% 
T� l� hi�n hành (1 n�m) 234.3% 219.9% 242.6% 471.1% 447.7% 247.4% 
T& giá 1 USD= xx VND 15,900.0 15,390.0 15,736.0 17,060.0 18,346.9 18,726.6 
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Báo cáo tài chính - VND  
Báo cáo thu nh�p (VND Millions) T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009   T4. 2010 

Lãi và phí thu nh�p trên d� n� v�n 10,417 11,424 13,145 23,272 37,976 15,959 

Lãi và phí thu nh�p trên � u t� 257 575 959 578 1,313 229 
Lãi và các chi phí tài chính khác 1,232 1,552 1,876 3,443 6,252 845 
Chi phí �i�u ch�nh l�m phát ròng - - - - - - 

Thu nh�p ròng h�i �oái (chi phí) - - - - - - 

Thu nh�p tài chính ròng 9,442 10,447 12,228 20,408 33,037 15,343 

Phí và hoa h%ng v	i các dv tài chính khác - - - - - - 

Thu nh�p khác v� v�n hành 5 6 4 669 607 219 

Chi phí v�n hành 4,366 5,941 7,271 11,515 17,820 7,734 

Chi phí nhân s� 2,178 3,578 4,390 7,406 11,291 5,411 

Chi phí hành chính và chi phí khác 2,054 2,014 2,538 3,763 5,661 2,323 

Kh�u hao 134 349 342 345 868 - 

Ngòai thu nh�p v�n hành (ròng)  - - - - - - 

T�ng thu nh�p v�n hành 5,081 4,512 4,962 9,562 15,824 7,829 

Chi phí ròng d� phòng m�t v�n 266 14 293 (200) 299 441 

Chi phí v�n hành ròng 4,815 4,498 4,670 9,762 15,525 7,388 

Thu �#c bi�t (ròng) - - - - - - 

Thu nh�p ròng (tr��c thu�) 4,815 4,498 4,670 9,762 15,525 7,388 

Thu� thu nh�p - - - - - - 

Thu nh�p ròng (tr��c tài tr�) 4,815 4,498 4,670 9,762 15,525 7,388 

Tài tr� - - - - - - 

Thu nh�p ròng 4,815 4,498 4,670 9,762 15,525 7,388 
Trích qu� xã h�i 4,815 4,498 2,635 6,640 8,941 5,455 

 

B�ng cân ��i (tri�u VND) T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 
TÀI S'N CÓ 61,798 72,330 88,533 176,527 219,944 246,219 

Ti�n m#t 10,492 18,954 17,913 34,891 37,903 6,077 

D� n� v�n ròng 50,378 52,440 68,722 139,086 178,632 235,872 

T�ng d	 n� v�n 51,418 53,462 70,037 140,185 180,030 237,711 

(D� tr� m�t v�n) 1,040 1,022 1,315 1,099 1,398 1,839 

Lãi ��i thu - - - - - - 
� u t� tài chính - - - - - - 
Tài s�n c� ��nh ròng 422 441 1,382 1,322 1,215 1,408 
Tài s�n không xác th�c - - - - - - 

Tài s�n khác 506 494 516 1,227 2,193 2,862 

TÀI S'N N( VÀ V)N T* CÓ 61,798 72,330 88,533 176,527 219,944 246,219 

Tài s�n n� 26,192 32,685 43,674 120,515 136,785 157,275 

Ti�n g,i ti�t ki�m 1,548 1,986 2,073 1,499 2,778 4,057 
Th�i gian ti�t ki�m - - - - - - 

Ti�n m#t ký qu
 22,761 27,190 30,517 32,484 41,653 46,209 
Vay - - 5,499 76,745 79,495 96,361 
N� th! c�p - - - - - - 

Các tài s�n n� khác 1,883 3,509 5,584 9,788 12,859 10,649 

V�n t� có 35,606 39,645 44,859 56,011 83,159 88,944 

V�n t� có t�i thi�u 35,606 38,790 43,978 54,657 81,732 88,563 

V�n �ã góp - - - - 14,000 14,000 

V�n t� có �	�c tài tr� 23,622 24,972 25,175 27,892 27,915 28,890 

K�t qu� ho�t ��ng 11,984 13,818 18,803 26,765 39,817 45,673 

Các kho�n v�n t� có khác - 854 882 1,355 1,427 381 
 

Ngoài b�ng cân ��i k� toán T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 
Qu�n lý d� n�  - - - - - - 

Món v�n xóa n� �ang thu h%i - - - - - - 
Ng��i b�o lãnh - - - - - - 
 

Cân ��i k� toán trung bình T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 
T�ng d� n� v�n 46,238 49,938 59,219 109,472 152,412 216,731 

Tài s�n có 55,111 67,064 80,432 132,530 198,235 233,082 
Ti�n g,i ti�t ki�m 21,162 26,772 31,074 31,834 37,962 46,698 
Vay và n� th! c�p - - 2,749 41,122 78,120 87,928 

V�n t� có 32,422 37,625 42,252 50,435 69,585 86,052 
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Báo cáo tài chính - USD  
 
Báo cáo thu nh�p (USD) T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 

Lãi và phí thu nh�p trên d� n� v�n 655,126 742,285 835,328 1,364,154 2,069,879 852,220 

Lãi và phí thu nh�p trên v�n � u t� 16,176 37,360 60,956 33,899 71,563 12,239 
Lãi và các chi phí tài chính khác 77,454 100,829 119,189 201,804 340,771 45,123 

Chi phí �i�u ch�nh l�m phát ròng - - - - - - 

Doanh thu h�i �oái ròng (chi phí) - - - - - - 

Thu nh�p tài chính ròng 593,848 678,816 777,095 1,196,250 1,800,672 819,336 

L� phí và hoa h%ng v	i các d�ch v� tài chính khác - - - - - - 

Thu nh�p khác t� v�n hành 288 398 280 39,197 33,094 11,699 

Chi phí v�n hành 274,588 386,041 462,030 674,970 971,263 412,969 

Chi phí nhân s� 136,952 232,509 279,006 434,125 615,406 288,935 

Chi phí hành chính và các chi phí khác 129,201 130,864 161,283 220,599 308,571 124,034 

Kh�u hao 8,436 22,668 21,741 20,246 47,286 - 

Thu nh�p ngoài v�n hành (ròng) - - - - - - 

T�ng thu nh�p t� v�n hành 319,548 293,172 315,345 560,477 862,503 418,065 

Chi phí d� phòng m�t v�n ròng 16,743 916 18,600 (11,726) 16,298 23,548 

Thu nh�p v�n hành ròng 302,805 292,256 296,745 572,203 846,206 394,517 

Thu nh�p �#c bi�t (ròng) - - - - - - 

Thu nh�p ròng tr��c thu� 302,805 292,256 296,745 572,203 846,206 394,517 

Thu� thu nh�p - - - - - - 

Thu nh�p ròng tr��c tài tr� 302,805 292,256 296,745 572,203 846,206 394,517 

Tài tr� - - - - - - 

Thu nh�p ròng 302,805 292,256 296,745 572,203 846,206 394,517 
Trích qu� xã h�i 302,805 282,882 165,717 417,627 562,314 343,084 

B�ng cân ��i k� toán (USD) T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 
TÀI S'N CÓ 3,886,671 4,699,811 5,626,146 10,347,395 11,988,082 13,148,095 

Ti�n m#t 659,865 1,231,590 1,138,362 2,045,222 2,065,922 324,527 
D� n� v�n ròng 3,168,440 3,407,418 4,367,167 8,152,739 9,736,368 12,595,539 

T�ng d	 n� v�n 3,233,844 3,473,841 4,450,730 8,217,170 9,812,577 12,693,750 

(D� tr� m�t v�n) 65,404 66,423 83,562 64,431 76,209 98,212 

Lãi ��i thu - - - - - - 
� u t� tài chính - - - - - - 

Tài s�n c� ��nh ròng 26,532 28,684 87,801 77,518 66,249 75,190 
Tài s�n không xác th�c - - - - - - 
Tài s�n khác 31,834 32,118 32,816 71,917 119,544 152,839 

TÀI S'N N( VÀ V)N T* CÓ 3,886,671 4,699,811 5,626,146 10,347,395 11,988,082 13,148,095 

Tài s�n n� 1,647,300 2,123,801 2,775,397 7,064,201 7,455,474 8,398,502 
Ti�n g,i ti�t ki�m 97,351 129,069 131,738 87,863 151,426 216,625 

Th�i gian ti�t ki�m - - - - - - 
Ti�n m#t ký qu
 1,431,497 1,766,739 1,939,332 1,904,088 2,270,282 2,467,570 
Vay - - 349,449 4,498,507 4,332,900 5,145,668 
N� th! c�p - - - - - - 

Tài s�n n� khác 118,452 227,993 354,878 573,743 700,866 568,639 
V�n t� có 2,239,371 2,576,010 2,850,749 3,283,194 4,532,608 4,749,593 

V�n t� có t�i thi�u 2,239,371 2,520,491 2,794,728 3,203,789 4,454,826 4,729,272 
V�n �ã góp - - - - 763,072 747,600 

V�n t� có �	�c tài tr� 1,485,655 1,622,605 1,599,830 1,634,932 1,521,537 1,542,726 

K�t qu� ho�t ��ng 753,716 897,886 1,194,898 1,568,857 2,170,218 2,438,947 

Các kho�n v�n t� có khác - 55,519 56,021 79,405 77,782 20,321 
 

Ngoài b�ng cân ��i k� toán T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 
Qu�n lý d� n� - - - - - - 

Thu v�n xóa n� - - - - - - 
Ng��i b�o lãnh - - - - - - 

B�ng cân ��i k� toán tb T12. 2005 T12. 2006 T12. 2007 T12. 2008 T12. 2009 T4. 2010 
T�ng d� n� v�n 2,908,021 3,244,838 3,763,293 6,416,854 8,307,249 11,573,432 
Tài s�n có 3,466,128 4,357,640 5,111,309 7,768,453 10,804,842 12,446,554 
Ti�n g,i ti�t ki�m 1,330,937 1,739,580 1,974,681 1,866,022 2,069,149 2,493,678 
Kho�n vay và n� th! c�p - - 174,724 2,410,418 4,257,935 4,695,357 
V�n t� có 2,039,096 2,444,795 2,685,059 2,956,351 3,792,755 4,595,149 
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Báo cáo �ánh giá x�p lo�i GIRAFE – Qu� TYM, Vi�t Nam – Tháng 5/ 2010  

 

Công th�c 

T� s� l�i trên tài s�n hi�n có (ROA): 

ROA (không có tài tr�):  
T� s� l�i trên v�n t� có (ROE): 
T� s� v�n vay: 
T� s� v�n t�i thi�u: 
T� su�t t�ng doanh thu: 
L�i suât d� n�: 
T� su�t chi phí v�n hành: 
Chi phí cho 1 ng��i vay: 
N�ng su�t cán b�: 
T� su�t chi phí huy ��ng v�n: 
Chi phí ti�t ki�m: 
Chi phí vay v�n: 

Thu nh�p v�n hành ròng / bình quân tài s�n có 
Thu nh�p v�n hành ròng tr�	c tài tr� / bình quân tài s�n có 
Thu nh�p v�n hành ròng tr�	c tài tr� / bình quân thanh kho�n 
Công n� / v�n t� có (cu�i k*) 
V�n / tài s�n �ã �i�u ch�nh ri ro (cu�i k*) 
T�ng doanh thu / T�ng d� n� v�n trung bình 
Doanh thu d� n�/ T�ng d� n� v�n trung bình 
Chi phí v�n hành / T�ng d� n� v�n trung bình 
Chi phí v�n hành / s� ng��i vay tích c�c (cu�i k*) 
S� ng��i vay tích c�c / t�ng nhân s� (cu�i k*) 
Lãi và chi phí cho tài s�n n� huy ��ng v�n / T�ng d� n� v�n trung bình 
Lãi và phí tr� cho ti�n g,i / Bình quân ti�n g,i 
Lãi và phí cho các kho�n vay / Bình quân v�n vay  

T� su�t chi phí d� phòng m�t v�n:    Chi phí d� phòng m�t v�n ròng / T�ng d� n� v�n trung bình 
T� su�t xóa n�: 
T� su�t b�o hi�m ri ro: 
T� l� ti�n g,i ngân hàng / 
ti�n m#t t�i qu
: 
T� su�t hi�n th�i (1 n�m): 
H� th�ng x�p hang 
 
X�p h�ng     Tóm t+t x�p h�ng 

V�n xóa n� / T�ng d� n� v�n trung bình 
D� tr� m�t v�n / D� n� v�n ri ro > 30 ngày 
Ti�n m#t hi�n có / ti�n g,i ti�t ki�m (cu�i k*)  
 
Tài s�n có ng�n h�n / Tài s�n n� ng�n h�n (cu�i k*)  

 
A++ K�t  qu� ho�t ��ng hi�n t�i v� th� ch�, v�n hành và tài chính ��t t�i �u.  Không  có  ri ro s�t giá trong ng�n h�n. K� ho�ch trung và dài 
 H�n ���c thi�t k� t�t, n�ng l�c th�a hành xu�t s�c và các m�c tiêu r�t có kh� n�ng ��t ���c. Ri ro ng�n và trung h�n t�i thi�u và ho#c 
 ���c qu�n lý t�t. Ri ro trong dài h�n ���c theo dõi và d� ki�n. Nh�ng thay ��i trong môi tr��ng kinh t�, chính tr� ho#c xã h�i ch� có  
 �nh h��ng t�i thi�u t	i �i�u ki�n tài chính ca t� ch!c, do t� ch!c có kh� n�ng ph�c h%i cao.  

 
A+ K�t qu� ho�t ��ng hi�n t�i v� th� ch�, v�n hành và tài chính ��t xu�t s�c khi so sánh v	i tiêu chu�n ngành. K� ho�ch trung h�n 
A và dài h�n ���c thi�t k� t�t, n�ng l�c th�a hành t�t, và các m�c tiêu có kh� n�ng ��t ���c. Ri ro ng�n h�n và trung h�n là t�i 
A-  thi�u và/ho#c ���c qu�n lý t�t. Ri ro dài h�n ���c theo dõi và d� ki�n � y �. Các thay ��i trong môi tr��ng kinh t�, chính 

tr� và xã h�i có th� có tác ��ng � m!c h�n ch� ��i v	i �i�u ki�n tài chính ca t� ch!c, là do t� ch!c có kh� n�ng nhanh chóng  
�i�u ch�nh chi�n l��c và/ho#c ti�n hành các ho�t ��ng hi�u ch�nh. 

B++ K�t qu� ho�t ��ng hi�n t�i v� th� ch�, v�n hành và tài chính là th'a �áng khi so sánh v	i các tiêu chu�n ngành. K� ho�ch trung  
B+ và/ho#c dài h�n ���c thi�t k� � y �, n�ng l�c th�a hành t�t và các m�c tiêu có kh� n�ng ��t ���c. Ri ro ng�n và trung h�n 
B th�p và/ho#c ���c qu�n lý t�t. Các l1nh v�c c n t�ng c��ng ���c xác ��nh và phân công c� th�. Nh�ng thay ��i trong môi  

Tr��ngkinh t�, chính tr� và xã h�i có th� có �nh h��ng t	i �i�u ki�n tài chính ca t� ch!c, nh�ng các tác ��ng này ch� gi� � 
 m!c v�a ph�i 

B- K�t qu� ho�t ��ng hi�n t�i v� th� ch�, v�n hành và tài chính g n sát v	i tiêu chu�n ngành. Các ri ro ng�n h�n và   trung h�n 
v�a ph�i nh�ng không ���c gi�i quy�t � y �. �a s� các l1nh v�c c n c�i thi�n �ã ���c xác ��nh, nh�ng k� ho�ch trung h�n   
v$n còn thi�u m�t hay m�t vài y�u t� then ch�t, n�ng l�c th�a hành không �%ng ��u, m�t s� m�c tiêu không có kh� n�ng ��t  
���c. T� ch!c có kh� n�ng b� t�n th��ng tr�	c nh�ng thay ��i l	n trong môi tr��ng kinh t�, chính tr� hay xã h�i. 

C++ K�t qu� ho�t ��ng hi�n t�i v� th� ch�, v�n hành và tài chính th�p d�	i các tiêu chu�n ngành. Ri ro ng�n h�n và trung h�n v�a ph�i 
C+ nh�ng không ���c gi�i quy�t � y �. �a s� các   l1nh v�c c n ���c c�i thi�n �ã ���c xác  ��nh, nh�ng k�   ho�ch trung và dài h�n  
C thi�u m�t ho#c m�t vài y�u t� then ch�t, n�ng l�c th�a hành y�u kém, và nhi�u m�c tiêu có kh� n�ng không ��t ���c. �a ph n các 
C- quy trình và h� th�ng qu�n lý �ã có nh�ng c n ���c c�i thi�n ho#c c�p nh�t. T� ch!c có kh� n�ng b� t�n th��ng tr�	c nh�ng thay 

��i chính trong môi tr��ng kinh t�, chính tr� ho#c xã h�i. 

D R�i ro cao: Nh�ng �i�m y�u kém rõ ràng trong l1nh v�c v�n hành và tài chính, d$n t	i tính d/ b� t� th��ng ca t� ch!c r�t cao 
và ri ro ch�m tr� ti�m tàng. K�t qu� ho�t ��ng r�t kém trong nh�ng l1nh v�c quan tr"ng ���c �ánh giá. 

 

E R�i ro ch�m tr� tr�c ti�p: Nh�ng �i�m y�u kém hi�n t�i trong v�n hành và/ho#c tài chính và/ho#c chi�n l��c t�o ra ri ro ch�m 
tr� rõ ràng. K�t qu� ho�t ��ng r�t kém trong �a s� các l1nh v�c ���c �ánh giá. 
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