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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tiến sĩ S. L. Srinivasulu, Chủ tịch tập đoàn KESDEE Inc,
California, Hoa Kỳ từng phát biểu: “Hãy nói cho tôi biết bạn quản lý

rủi ro ra sao, tôi sẽ nói ngân hàng bạn thế nào?”. Vì vậy, việc quản

trị rủi ro là hết sức quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng. Theo Ủy ban
Basel, rủi ro ngân hàng được phân chia thành 3 loại cơ bản gồm: rủi ro
tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp (rủi ro hoạt động). Rủi
ro tác nghiệp không phải là loại rủi ro mới, nó tồn tại song hành với sự
ra đời của các ngân hàng. Theo nghiên cứu ảnh hưởng định tính của
Ủy ban Basel thì thông thường các ngân hàng sẽ phải mất đi 10% lợi
nhuận từ hoạt động kinh doanh vì rủi ro tác nghiệp. Rủi ro tác nghiệp
ngày càng gia tăng do tác động của quá trình hội nhập, do tốc độ gia
tăng khối lượng các giao dịch trong ngân hàng, môi trường kinh doanh
ngày càng phức tạp và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Xuất phát từ
những vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tác
nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về RRTN của NHTM.

- Đánh giá thực trạng QTRRTN tại BIDV.

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QTRRTN tại BIDV.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị RRTN của BIDV.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Nội dung: Hiệu quả công tác QTRRTN của BIDV.

+ Thời gian: Nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2011.
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4. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận cơ bản về QTRRTN của ngân hàng thương
mại, tác giả vận dụng vào thực tiễn tại BIDV. Phương pháp được thực

hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phương pháp nghiên cứu thống

kê, so sánh, phân tích.

5. Bố cục đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về QTRRTN của NHTM.

Chương 2: Thực trạng QTRRTN tại BIDV.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác QTRRTN tại BIDV.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

QTRRTN là một vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam và có rất ít đề
tài nghiên cứu viết về vấn đề này. Qua tham khảo một số luận văn
thạc sĩ của trường đại học kinh tế TP.HCM, tác giả nhận thấy các tác

giả đi trước đều đưa ra được cơ sở lý luận cơ bản về RRTN và

QTRRTN, đánh giá được thực trạng RRTN và đề xuất một số giải

pháp để hoàn thiện công tác QTRRTN của ngân hàng. Song, các tác

giả đi trước chưa phân tích được thực trạng công tác QTRRTN theo

như các bước QTRRTN đã nêu trong cơ sở lý luận. Các đề tài đi trước

hầu hết phân tích QTRRTN theo các bước Xác định rủi ro - Đo lường

rủi ro - Giám sát rủi ro - Quản lý rủi ro mà không đề cập đến phần tài

trợ rủi ro. Tài trợ rủi ro là một khâu đóng vai trò quan trọng trong

quản trị rủi ro. Điểm mới của đề tài là tác giả nghiên cứu QTRRTN

theo các bước cơ bản của một quy trình quản trị rủi ro gồm Nhận diện

rủi ro - Đánh giá rủi ro - Kiểm soát rủi ro - Tài trợ rủi ro. Qua bốn

bước cơ bản trên, tác giả có thể đánh giá được toàn diện công tác quản

trị rủi ro của NHTM. Điểm mới của đề tài là tác giả đã xác định được

các tiêu chí đánh giá kết quả công tác QTRRTN và sử dụng các tiêu

chí này để đánh giá kết quả của công tác QTRRTN tại BIDV. Và qua
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đó, tác giả nhìn nhận ra những mặt được và những mặt còn tồn tại

trong công tác quản trị rủi ro của BIDV để đưa ra các giải pháp phù

hợp. Một điểm mới nữa của đề tài là tác giả đã đưa ra giải pháp nâng

cao hiệu quả QTRRTN trong lĩnh vực công nghệ thông tin thông qua

việc xây dựng một hệ thống kiểm tra tác nghiệp trực tuyến.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC
NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm rủi ro tác nghiệp
RRTN là rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian

lận), sự yếu kém trong hệ thống công nghệ, thông tin, sự sơ hở, yếu

kém trong các quy định nghiệp vụ; hoặc từ những yếu tố bên ngoài.

Theo Basel II: RRTN được định nghĩa là nguy cơ tổn thất do

các quy trình, con người và hệ thống nội bộ không đạt yêu cầu hoặc

không hoạt động, hay do các sự kiện bên ngoài. Khái niệm RRTN bao

gồm cả rủi ro luật pháp, nhưng không bao gồm rủi ro chiến lược và rủi

ro uy tín doanh nghiệp

1.1.2. Phân loại rủi ro tác nghiệp
a. Rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ và an

toàn nơi làm việc

b. Rủi ro liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định

c. Rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ
d. Rủi ro liên quan đến yếu tố từ bên ngoài

e. Rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc

f. Rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin

g. Rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản
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1.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tác nghiệp

Sơ đồ 1.1. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tác nghiệp

1.1.4. Hậu quả của rủi ro tác nghiệp
- Đối với hoạt động Marketting và bán hàng.

- Đối với hoạt động thanh toán.

- Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Đối với hoạt động tài chính.

- Đối với hoạt động quản lý nhân sự.

- Đối với uy tín của ngân hàng.

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC
NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp
QTRRTN là quá trình tổ chức tín dụng tiến hành các hoạt

động tác động đến RRTN, bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây

dựng hệ thống các chính sách, phương pháp quản lý RRTN để thực

hiện quá trình quản lý rủi ro đó là xác định, đo lường, đánh giá, quản

lý, giám sát và kiểm tra kiểm soát RRTN nhằm bảo đảm hạn chế tới

mức thấp nhất rủi ro xảy ra.

1.2.2. Quá trình quản trị rủi ro tác nghiệp
QTRRTN gồm có 4 bước như sau:
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a. Nhận diện rủi ro

Nhận diện rủi ro tác nghiệp bao gồm:

- Thu thập dữ liệu RRTN: Cơ sở dữ liệu RRTN đầy đủ và

hoàn thiện là yếu tố rất quan trọng làm nền tảng cho quản trị RRTN.

Nhận thức được điều đó, nhiều ngân hàng đã bắt đầu triển khai việc

thu thập dữ liệu RRTN nội bộ.

- Ghi nhận của kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Ngân hàng theo dõi

ghi nhận của các đợt thanh kiểm tra, kiểm soát của nội bộ lẫn bên

ngoài và giám sát việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của đoàn kiểm

tra.

- Quy trình rà soát sản phẩm mới: Ngân hàng rà soát các sản

phẩm mới trước khi ban hành theo một quy trình chặt chẽ, phát hiện

sớm các sai sót để chỉnh sửa kịp thời, tránh để sót những sơ hở trong

văn bản để cán bộ có thể lợi dụng làm sai gây thiệt hại cho ngân hàng.

b. Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro tác nghiệp là việc xác định mức độ rủi ro của

các loại RRTN. Có hai phương pháp đo lường thường được sử dụng

đó là phương pháp định tính và phương pháp định lượng:

Phương pháp định tính: Là việc phân tích đánh giá, nhận xét

chủ quan của mỗi NHTM về mức độ tốt – xấu, lớn – nhỏ; tính nghiêm

trọng của các dấu hiệu rủi ro đã được xác định và giải thích khả năng
ảnh hưởng đến nhiệm vụ công việc được giao, ảnh hưởng đến hoạt

động kinh doanh của ngân hàng.

Phương pháp định lượng: Là việc đánh giá bằng số liệu cụ thể
về mức độ rủi ro (xác suất xảy ra), tổn thất cụ thể của từng loại dấu

hiệu rủi ro đã được xác định.

c. Kiểm soát rủi ro

Từ cơ sở dữ liệu RRTN, các ngân hàng xây dựng Đường phân
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phối tổn thất, trên cơ sở đó xác định các biện pháp quản lý và giảm

thiểu rủi ro.

Quản lý và giảm thiểu rủi ro gồm:

- Các chiến lược kiểm soát rủi ro: (1) Các chiến lược giảm ảnh

hưởng hoặc khả năng xảy ra. (2) Chiến lược phòng ngừa rủi ro. (3)

Chiến lược chuyển giao rủi ro. (4) Chiến lược tránh rủi ro.

- Kế hoạch kinh doanh liên tục (Kế hoạch dự phòng kinh

doanh)

Để thực hiện giám sát RRTN, ngân hàng phải có hệ thống báo

cáo RRTN hiệu quả. Báo cáo RRTN phản ánh việc thu thập, phân tích,

đánh giá vá phân phối thông tin rủi ro cho các bộ phận tương ứng,

xuyên suốt toàn bộ ngân hàng.

d. Tài trợ rủi ro

Ngân hàng thương mại có thể sử dụng các công cụ như sau để
tài trợ cho RRTN:

- Công cụ bảo hiểm: ngân hàng thương mại thực hiện việc

chuyển giao rủi ro thông qua các hợp đồng bảo hiểm.

- Công cụ vốn dự phòng cho RRTN:

Theo Ủy ban Basel, có ba phương pháp để tính toán yêu cầu

về vốn cho RRTN, theo thứ tự gia tăng dần về mức độ phức tạp và sự
nhảy cảm với rủi ro: (i) Phương pháp chỉ số cơ bản; (ii) Phương pháp
chuẩn hóa; và (iii) Phương pháp đo lường tiên tiến (AMA).

1.2.3. Tiêu chí đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro
tác nghiệp

- Tiêu chí về tần suất xảy ra rủi ro.

- Tiêu chí về mức độ rủi ro.

- Tiêu chí về tổn thất.

- Tiêu chí về trích lập dự phòng rủi ro.
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1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tác
nghiệp của Ngân hàng thương mại
- Bộ máy quản lý.

- Nhân sự.

- Nền tảng công nghệ.

- Môi trường kinh doanh.

1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP
1.3.1.Kinh nghiệm của các nước trên thế giới
- Citibank .

- Ngân hàng DBS (Singapore).

1.3.2. Kinh nghiệm tại Việt Nam
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho BIDV

BIDV đã rút ra bài học cho mình như sau:

- Tham khảo, áp dụng khung QLRRTN theo mô hình khuyến

nghị của Basel II nhưng phải phù hợp với điều kiện của mình.

- Tiến hành thu thập thông tin, phân tích dữ liệu RRTN trên 2

giác độ: tần suất xuất hiện và mức độ ảnh hưởng.

- Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng văn hoá doanh nghiệp,

văn hoá rủi ro trong tổ chức mình.

- Phổ biến thông tin về những lỗi tác nghiệp có mức độ ảnh

hưởng, đồng thời đưa ra cảnh báo đến toàn hệ thống, không che giấu

thông tin.

Kết luận chương 1
Tuy vấn đề QTRRTN ở các ngân hàng trên thế giới là một bề

dày kinh nghiệm nhưng đối với các NHTM Việt Nam QTRRTN như
một khái niệm mới biết đến trong những năm gần đây và đang ngày
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càng được các NHTM chú trọng vì tính đặc trưng khó quản trị của nó.

Trong chương 1 tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về RRTN và quản lý

RRTN cũng như nghiên cứu kinh nghiệm quản lý RRTN của một số
NHTM trên thế giới và tại Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm

cho BIDV. Những nội dung đã được nghiên cứu ở chương 1 sẽ là cơ
sở cho việc nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý RRTN tại BIDV ở
chương 2.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP

TẠI BIDV

2.1. KHÁI QUÁT VỀ BIDV

2.1.1. Khái quát về BIDV

Ngày 26/04/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (tiền thân

của BIDV) ra đời. Ngày 07/03/1994, BIDV chuyển sang kinh doanh

đa tổng hợp, hoạt động đầy đủ các chức năng của NHTM. BIDV cổ
phần hóa từ tháng 5/2012.

2.1.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của BIDV

a. Hoạt động huy động vốn

Tổng nguồn vốn huy động tại 31/12/2011 là 330.578 tỷ đồng,

tăng 9,65% so với năm 2010. Tốc độ tăng huy động vốn có giảm so

với năm 2010 là 22,79%. Đây cũng là xu thế chung của toàn ngành

ngân hàng trong năm 2011.
b. Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động cốt lõi trong sự phát

triển của BIDV. Đến cuối năm 2011, BIDV có tổng dư nợ tín dụng đạt

293.937 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp, BIDV có thị phần dư
nợ tín dụng lớn nhất Việt Nam. Hoạt động tín dụng cũng là hoạt động
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thu lãi rất quan trọng (chiếm 80% doanh thu). Giai đoạn 2009-2011,

tăng trưởng tín dụng bình quân của BIDV là 22,3%.

c. Hoạt động dịch vụ
BIDV luôn chú trọng phát triển hoạt động dịch vụ, một lĩnh

vực có tiềm năng khai thác lớn. Thu dịch vụ ròng năm 2011 đứng đầu

trong ngành ngân hàng. Tỷ lệ thu dịch vụ ròng/ Tổng thu nhập giai

đoạn 2009 – 2011 ổn định quanh mức 14% và giá trị thu dịch vụ ròng

giai đoạn 2009 – 2011 đạt mức bình quân 29%/ năm.
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC
NGHIỆP TẠI BIDV

2.2.1. Bộ máy quản trị rủi ro của BIDV
Bộ máy QTRRTN của BIDV được mô tả theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1. Bộ máy quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV

2.2.2 Cơ sở pháp lý cho công tác quản trị rủi ro tác nghiệp
trong hệ thống BIDV

Bắt đầu từ năm 2005 có một số văn bản quy định liên quan

đến một số vấn đề trong quản lý RRTN của NHTM, cụ thể như sau:

- Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 ban

hành “Quy chế về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động TCTD”.
- Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 về “Phòng

chống rửa tiền” và văn bản hướng dẫn thực hiện số 281/NHNN-TTR

ngày 30/6/2006.
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- Nghị quyết số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/07/2006 về
“Quy định các nguyên tắc QLRR trong hoạt động ngân hàng điện tử”.

- Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 về việc

“Ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ TCTD”.

- Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 về việc

“Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của TCTD”.
2.2.3. Thực trạng rủi ro tác nghiệp tại BIDV
Giai đoạn 2008-2011, tại BIDV đã xuất hiện một số các dấu

hiệu rủi ro thuộc 7 nhóm dấu hiệu rủi ro, cụ thể là:

a. Rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ và an

toàn nơi làm việc

Năm 2011 công tác tổ chức cán bộ đã xảy ra 3.172 lỗi giảm

16% so với năm 2010, năm 2010 xảy ra 3.783 lỗi giảm 33% so với

năm 2009, năm 2009 xảy ra 4.219 lỗi giảm 35% so với năm 2008.

b. Rủi ro liên quan cơ chế, chính sách, quy định

Ban QLRRTT&TN đã tổng hợp được 360 ý kiến tham gia của

các chi nhánh đối với gần 70 quy định, quy trình nghiệp vụ có những

điểm chưa rõ ràng, chưa hợp lý và có sự chồng chéo giữa các quy định.

c. Rủi ro liên quan đến yếu tố bên ngoài

BIDV đã đối mặt với khá nhiều gian lận bên ngoài gây ra, tập

trung chủ yếu vào nghiệp vụ thẻ, tín dụng bảo lãnh, tiền gửi. Các rủi

ro thường gặp như giả mạo thư bảo lãnh, thẻ nghi ngờ/có khả năng bị
đánh cắp thông tin; thẻ giả giao dịch tại ATM, POS của BIDV, tội

phạm tấn công máy ATM,...

d. Rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc

Năm 2011 xảy ra 68.224 lỗi giảm 19% so với năm 2010; năm
2010 xảy ra 85.160 lỗi, giảm 38% so với năm 2009 và giảm 61% so

với năm 2008.  Nguyên nhân của việc giảm lỗi này một phần là do
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Quy chế xử lý trách nhiệm 272/QĐ-HĐQT ra đời đã góp phần nâng

cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ trong quá trình tác nghiệp.

Bảng 2.4. Số liệu lỗi rủi ro tác nghiệp của BIDV theo nghiệp vụ
qua các năm từ 2008-2011

STT Loại nghiệp vụ 2008 2009 2010 2011
1 Huy động vốn 26,527 15,589 7,857 4,208
2 Chuyển tiền 7,406 7,013 6,427 5,204
3 Ngân quỹ 5,364 4,255 1,840 1,419
4 Chứng từ 40,138 26,880 17,913 10,955
5 ATM 35,389 25,686 25,439 25,850
6 Tín dụng 27,907 19,483 10,961 10,102
7 Điện toán 25,832 17,442 7,879 4,620

8
Khởi tạo thông tin
khách hàng

57,812 24,840 2,666 2,271

9 Tổ chức cán bộ 834 2,844 288 71
10 Tài trợ thương mại 0 3,783 3,172
11 Kinh doanh ngoại tệ 54 166

12
Tài chính – Quản lý
tài sản 44 86

13 Kiểm tra nội bộ 5 72
14 QTRRTN 4 28

Tổng cộng 227,209 144,032 85,160 68,224

e. Rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin

Các lỗi thường xảy ra như máy chưa được bảo trì, bảo dưỡng

đúng hạn, máy chủ và các thiết bị dự phòng còn thiếu, lỗi liên quan

đến quản lý người sử dụng (năm 2011 xảy ra 1.260 lỗi), tình trạng

ngừng hoạt động máy ATM do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền, trường

hợp chủ thẻ rút tiền không nhận được tiền mà tài khoản vẫn ghi nợ,...

f. Sự cố rủi ro tác nghiệp

Sự cố rủi ro tác nghiệp xảy ra trong 4 năm từ 2008-2011 có

tổng giá trị thiệt hại là 4.776 triệu đồng. Sự cố lớn nhất liên quan đến

vấn đề đạo đức của cán bộ là sự cố xảy ra tại chi nhánh Đắc Lắc, cán
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bộ quản trị tín dụng lợi dụng sơ hở đã thiết lập hồ sơ giải ngân giả (giả
chữ ký của khách hàng và chữ ký của lãnh đạo, ăn cắp user, password)

để vay tiền. Tổng giá trị tổn thất danh nghĩa là 9 tỷ đồng và giá trị tổn

thất thực tế là 4,5 tỷ đồng, ngoài ra đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín

của BIDV.

2.2.4. Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV
a. Nhận diện rủi ro

BIDV nhận diện RRTN qua các công cụ như sau:
Xác định dấu hiệu RRTN: BIDV sử dụng công cụ báo cáo

dấu hiệu RRTN để xác định tất cả các dấu hiệu rủi ro trong các mặt

nghiệp vụ của BIDV và xây dựng thư viện dấu hiệu RRTN.

Sự cố rủi ro tác nghiệp: BIDV sử dụng công cụ báo cáo sự cố
RRTN để xây dựng bộ dữ liệu về tổn thất RRTN của BIDV qua các

năm.

Giao dịch nghi ngờ, bất thường: Ban QTRRTT&TN đầu mối
đưa ra yêu cầu xây dựng chương trình báo cáo giao dịch nghi ngờ, bất
thường; khai thác các báo cáo; tổng hợp, đề xuất trình Phó Tổng Giám
đốc phụ trách..

Rủi ro đối với sản phẩm mới: Trước khi một sản phẩm mới
được triển khai, luôn được bộ phận kinh doanh và bộ phận quản lý
RRTN và các bộ phận khác có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và
xem xét đầy đủ các yếu tố rủi ro của sản phẩm.

Đánh giá công tác nhận diện rủi ro
Công tác nhận diện RRTN tại BIDV được xây dựng khá tốt và

thực tế thực hiện cũng đạt yêu cầu đề ra. Hội sở chính xây dựng bộ
dấu hiệu nhận diện RRTN, các giao dịch nghi ngờ bất thường và xây

dựng hệ thống thông tin về RRTN. Vì vậy rủi ro được phát hiện khá
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đầy đủ, ít tốn thời gian và ít phụ thuộc vào yếu tố con người. Tuy

nhiên vẫn còn một số tồn tại:
- Đối với công tác thực hiện báo cáo: (1) Về thời gian: Còn

một số chi nhánh nhập dữ liệu muộn so với quy định. (2) Về chất
lượng: Số liệu báo cáo của một số chi nhánh không đầy đủ dẫn đến
công tác nhận diện rủi ro chưa phát hiện đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn.

- Do quy trình quy định còn chồng chéo, tồn tại nhiều kẽ hở
nên các tiêu chí để nhận diện rủi ro chưa sát với thực tế dẫn đến để lọt
những rủi ro chưa được nhận diện.

- Do nhu cầu phát triển sản phẩm, nghiệp vụ mỗi ngày một
phức tạp nên đối với các rủi ro mới phát sinh, BIDV chưa đưa ra các
tiêu chí nhận diện rủi ro kịp thời nên còn tồn tại rủi ro bị bỏ sót.

b. Đánh giá rủi ro

BIDV đo lường rủi ro bằng 2 phương pháp:

- Phương pháp định tính đo lường rủi ro liên quan đến cán bộ
và cơ chế văn bản, quy định. Cách thức đo lường: Nhận xét, đánh giá rõ
mức độ lớn, nhỏ, tốt xấu, tăng, giảm, đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu

và giải thích khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ công việc được giao và

hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

- Phương pháp định lượng đo lường các rủi ro liên quan đến

quá trình xử lý công việc, từ hệ thống CNTT, chương trình phần mềm

và các yếu tố bên ngoài. Cách thức đo lường: Xác định số lượng

lỗi/sai sót/dấu hiệu/sự cố RRTN xảy ra.

Báo cáo ma trận RRTN là công cụ được BIDV sử dụng để đo
lường RRTN tại BIDV. Báo cáo chỉ ra trong mỗi mặt nghiệp vụ của

BIDV tần suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của mỗi loại rủi ro.

Đánh giá công tác đánh giá rủi ro:

Công tác đánh giá rủi ro của BIDV được thực hiện rất tốt.
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BIDV chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng vì độ chính xác cao

hơn và chỉ sử dụng phương pháp định tính đối với những rủi ro không

thể sử dụng phương pháp định lượng. BIDV thực hiện đo lường tất cả
các loại rủi ro đã được xác định và đánh giá ảnh hưởng của từng rủi ro

theo 3 mức độ: cao, trung bình và thấp. BIDV đã xác định khả năng
khắc phục đối với các rủi ro mức độ cao và xác định mức độ rủi ro

chấp nhận được và không chấp nhận được. Việc chọn công cụ báo cáo

ma trận RRTN để đo lường rủi ro là rất hợp lý. Qua đó BIDV có thể
đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng loại rủi ro.

c. Kiểm soát rủi ro

- Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu, văn bản liên quan

đến RRTN trong kỳ báo cáo. Sau đó xây dựng kế hoạch và tổ chức

thực hiện phòng ngừa, giảm nhẹ RRTN.

- Giám sát RRTN: Theo dõi các hoạt động triển khai công tác

QRRTN của các đơn vị để đảm bảo được thực hiện thường xuyên, liên

tục; Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phương án phòng ngừa,

giảm nhẹ rủi ro của các đơn vị; Theo dõi những dấu hiệu rủi ro có

mức độ rủi ro cao, đề xuất biện pháp kịp thời để tránh sự cố rủi ro xảy

ra; Theo dõi sự biến động mức độ rủi ro của từng loại rủi ro; Theo dõi

việc lập và gửi đầy đủ các báo cáo về QTRRTN theo quy định.

Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro:

Trên cơ sở các rủi ro đã được nhận diện và đo lường, BIDV đã xây

dựng và thực hiện tương đối tốt kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ, giám sát

rủi ro. Kết quả là lỗi tác nghiệp giảm rất nhiều, tổn thất xảy ra với giá trị
thấp và giảm dần qua các năm từ 2008 đến 2011. Số lỗi tác nghiệp năm
2011 là 68.224 lỗi, giảm 19% so với năm 2010, năm 2010 là 85.160 lỗi,

giảm 38% so với năm 2009, năm 2009 là 137.044 lỗi, giảm 39% so với

năm 2008. Tuy nhiên do khâu nhận diện rủi ro còn nhiều tồn tại, chưa nhận
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diện hết các rủi ro nên ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, vẫn còn tồn tại

một số rủi ro chưa được kiểm soát.

d. Tài trợ rủi ro

BIDV chưa thực hiện trích dự phòng rủi ro cho RRTN mà chỉ
tính vốn yêu cầu tối thiểu RRTN dùng để tính hệ số an toàn vốn tối

thiểu CAR theo Basel II. Khi xảy ra tổn thất, BIDV sử dụng lợi nhuận

sau thuế để bù đắp tổn thất.

Đánh giá công tác tài trợ rủi ro:

Do chưa thực hiện trích dự phòng RRTN nên BIDV chưa chủ
động dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra. Vì vậy để đảm bảo

an toàn hơn cho hoạt động ngân hàng, BIDV cần áp dụng phương
pháp tính vốn dự phòng cho RRTN theo Basel II để chủ động đối diện

với các sự cố xảy ra có thể gây tổn thất cho ngân hàng.

2.2.5. Đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp
tại BIDV

a. Đánh giá kết quả công tác QTRRTN tại BIDV

- Dựa trên tiêu chí tần suất xảy ra rủi ro: Số liệu ma trận rủi

ro các năm từ 2009 đến 2011 cho thấy báo động đỏ và báo động vàng

giảm dần, báo động xanh tăng lên. Đây là tín hiệu tốt, cho thấy tần

suất xuất hiện rủi ro và mức độ ảnh hưởng của các loại rủi ro giảm dần

qua các năm, chứng tỏ công tác QTRRTN của BIDV mang lại hiệu

quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại báo động đỏ, do đó BIDV cần tìm

ra các nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

- Dựa trên tiêu chí mức độ rủi ro: Năm 2011 tổng số lỗi có

mức độ rủi ro cao là 134 lỗi, giảm 26% so với năm 2010, giảm 46% so

với năm 2009 và giảm 28% so với năm 2008. Nhìn chung, công tác

QTRRTN được BIDV thực hiện khá hiệu quả, rủi ro có mức độ cao

được kiểm soát tốt và giảm dần qua các năm.
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- Dựa trên tiêu chí về tổn thất xảy ra: Giá trị tổn thất của

BIDV qua các năm từ 2008 đến 2011 ở mức thấp, bình quân là 1,194

triệu đồng/năm, cao nhất là năm 2009 với giá trị tổn thất 4,5 tỷ đồng,

thấp nhất là năm 2010 với giá trị tổn thất 77 triệu đồng. Tóm lại qua

số liệu tổn thất các năm từ 2008 đến 2011 cho thấy công tác QTRRTN

của BIDV là hiệu quả, giá trị tổn thất xảy ra ở mức thấp.

- Dựa trên tiêu chí về trích lập dự phòng rủi ro: hiện BIDV

chưa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo Basel II nên chưa thể
đánh giá công tác QTRRTN của BIDV dựa trên tiêu chí này.

b. Những mặt được

- Về quy trình, quy định: BIDV thường xuyên chỉnh sửa quy

trình căn cứ trên nội dung kiến nghị của các chi nhánh.

- Về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: (1) BIDV đã tổ chức đào
tạo QTRR cơ bản và QTRR nâng cao, đào tạo đội ngũ bán lẻ, bán

chéo sản phẩm, đào tạo kỹ năng mềm. (2) Tổ chức kiểm tra trực tuyến

trình độ giao dịch viên, kiểm soát viên thanh toán quốc tế để làm căn
cứ giao hạn mức cho cán bộ.

- Về tổ chức, phân công trách nhiệm:

+ BIDV đã thay đổi mô hình tổ chức, trong đó tách bạch

nhiệm vụ Ban QLRRTT& TN, Ban QLRRTD và Ban kiểm soát.

+ BIDV ban hành mô hình giao dịch một cửa.

+ Phân công rõ trách nhiệm các bộ phận làm công tác QTRR

tại HSC, tại chi nhánh.

- Về thiết bị, công nghệ: (1) Có trang bị camera ở các bộ phận

giao dịch, phòng nghiệp vụ, các điểm đặt ATM. (2) Quản lý việc thực

hiện hạn mức thông qua cài đặt hạn mức trên hệ thống máy tính. (3)

Có chương trình quản lý dữ liệu RRTN.

c. Những mặt chưa được

- Về quy trình, quy định: (1) Chưa ban hành quy chế luân
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chuyển gắn với đào tạo cán bộ. (2) Chưa đo lường khối lượng công

việc để phân phối tiền lương hợp lý. (3) Chưa quy định tiêu chuẩn cụ
thể đối với từng vị trí nghiệp vụ.

- Về tổ chức, phân công trách nhiệm, phân quyền:

+ Cán bộ chưa nhận thức được trách nhiệm QTRR.

+ Việc giao hạn mức giao dịch chưa gắn với quyền lợi và

trách nhiệm nên chưa thật sự phát huy hiệu quả.

+ BIDV chưa có Uỷ ban QTRR theo mô hình khuyến nghị của

Ủy ban Basel.

- Về công nghệ:

+ Chương trình quản lý dữ liệu RRTN đôi khi còn bị lỗi, dung

lượng đường truyền thấp, chưa cung cấp số liệu kịp thời.

+ Bộ dữ liệu dấu hiệu RRTN thường xuyên thay đổi nên khó

khăn trong việc đánh giá, so sánh với kỳ trước.

+ Chưa áp dụng công tác QTRRTN đối với các công ty thuộc

khối công ty và khối liên doanh.

d. Nguyên nhân của những mặt chưa được

- Về công tác tổ chức: chưa tách bạch rõ ràng nhiệm vụ giữa

các bộ phận, chưa thực hiện luân chuyển cán bộ đúng quy định.

- Công tác đào tạo không đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân

lực, chưa xây dựng chiến lược đào tạo kết hợp với chiến lược sử dụng,

bố trí, luân chuyển cán bộ.

- Các chính sách, quy định chưa phù hợp, chồng chéo, thiếu

hướng dẫn xử lý các trường hợp sự cố rủi ro.

- Cán bộ không chấp hành đúng các quy định, quy trình nghiệp

vụ hoặc lợi dụng sự sơ hở trong kiểm soát, quy trình nghiệp vụ.

- Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ yếu kém, chưa phát huy
hiệu quả.

- Công tác kiểm toán chưa đạt yêu cầu.
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-Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin chưa an toàn, việc sử
dụng user, mật khẩu chưa đúng quy định.

- Do các yếu tố bên ngoài như tội phạm và/hoặc do điều kiện tự
nhiên, các quy định của chính phủ, các ban ngành liên quan.

Kết luận chương 2
Trong chương 2 tác giả đã nêu và đánh giá thực trạng RRTN

và thực trạng công tác QTRRTN tại BIDV thông qua việc phân tích số
liệu RRTN toàn hệ thống từ 2008 đến 2011, từ đó đánh giá mặt được,

chưa được và nguyên nhân của mặt chưa được để làm cơ sở cho việc

đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QTRRTN tại BIDV ở
chương 3.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN

TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV

3.1. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI
BIDV ĐẾN NĂM 2020

3.1.1. Định hướng phát triển của BIDV đến năm 2020
- Chuyển đổi BIDV theo mô hình công ty mẹ- con.

- Mục tiêu chung: Xây dựng BIDV trở thành tập đoàn tài
chính- ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực tài

chính ngân hàng, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng và hiệu

quả hàng đầu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

3.1.2. Định hướng QTRRTN của BIDV đến năm 2020
- Về mô hình tổ chức: nghiên cứu xây dựng bộ máy, chức

năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro.

- Hoàn thiện thư viện dấu hiệu RRTN để phục vụ tốt cho việc

phân tích, cảnh báo, có biện pháp phòng ngừa đối với RRTN.

- Xây dựng khung QTRRTN.
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- Chủ động tiếp cận các Hiệp hội quản lý rủi ro như RMA,
ORX (Hiệp hội trao đổi dữ liệu RRTN)… nhằm nghiên cứu ứng dụng

các dữ liệu và kinh nghiệm QTRRTN.

- Tham gia Ngân hàng dữ liệu tổn thất của Hiệp hội Ngân

hàng.

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn nâng cao năng lực quản lý RRTN.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo.

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI
RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV

3.2.1. Giải pháp về tổ chức bộ máy QTRRTN

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý rủi ro tác nghiệp:

- Tách phòng QLRR chi nhánh thành phòng QLRR chịu trách

nhiệm kiểm tra nội bộ, QTRRTN và các loại rủi ro khác và phòng

QLRR tín dụng chịu trách nhiệm QLRR tín dụng.

- Khi thành lập Ủy Ban quản lý rủi ro cần xem xét vấn đề Ban

quản lý tín dụng, Ban QLRR tín dụng thuộc Uỷ ban QLRR hay trực

thuộc Tổng giám đốc như hiện nay.

3.2.2. Giải pháp về các quy trình tác nghiệp
- Hiện nay BIDV chỉ ban hành quy định QTRRTN, trong quy

định có phụ lục kèm theo là quy trình báo cáo RRTN nhưng vẫn chưa
cụ thể, rõ ràng các bước và trách nhiệm thực hiện từng bước, do vậy,

BIDV nên ban hành quy trình QTRRTN.

- Cần chỉnh sửa, bổ sung quy trình nghiệp vụ sau 1 thời gian

ban hành nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, đầy đủ, nội dung rõ ràng, hạn

chế tối đa tình trạng chồng chéo.

- Định kỳ HSC tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn bản.

- Ban hành sổ tay nghiệp vụ đối với tất cả các mặt nghiệp vụ.

- Chỉnh sửa quy định về kiểm tra các mặt nghiệp vụ để làm cơ
sở pháp lý cho việc kiểm tra, tự kiểm tra trong toàn hệ thống.
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3.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tác nghiệp
- Xây dựng một hệ thống kiểm tra tác nghiệp trực tuyến, hay

còn gọi là QTRRTN trực tuyến. Cán bộ ban kiểm soát hoặc ban

QTRRTN có thể phát hiện lỗi, sai sót của cán bộ công nhân viên ngay

thời điểm tác nghiệp trên hệ thống và báo lỗi về cho Giám đốc chi

nhánh để thực hiện khắc phục. Việc này có thể phòng ngừa và hạn chế
tối đa tổn thất xảy ra.

- Hoàn thiện chương trình quản lý dữ liệu RRTN, nâng cấp

đường truyền.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thư viện dấu hiệu RRTN.

- Hàng năm, có một số Chi nhánh mới thành lập, số liệu chưa
đủ để đánh giá, so sánh do vậy thông tin “đầu vào” của thư viện cũng
phải liên tục hoàn thiện, thu thập đầy đủ số liệu của các đối tượng này

đến khi đủ thời gian để đánh giá, so sánh.
3.2.4. Chú trọng việc đào tạo cán bộ

- Ngoài đào tạo tập trung, trách nhiệm đào tạo, huấn luyện cán

bộ thuộc về lãnh đạo từng bộ phận nghiệp vụ và cả bản thân cán bộ.

- Bố trí công việc phù hợp với sở trường, trình độ đào tạo.

- Xây dựng chiến lược đào tạo, phối hợp chặt chẽ với chiến

lược sử dụng nguồn nhân lực cho từng giai đoạn.

- Đào tạo cán bộ từ khi mới tuyển dụng để tạo nhận thức đúng
đắn về vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với tổ chức.

- Quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, dự nguồn, bổ
nhiệm cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chỉ giao nhiệm vụ
quan trọng cho người có đạo đức, tâm huyết với BIDV.

- Có kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các chi nhánh

trong cùng khu vực, hoặc cán bộ HSC được điều động về chi nhánh.
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- Thông qua đào tạo, xây dựng nhận thức về QTRRTN, trước

hết là các cấp quản trị điều hành, sau đó là toàn thể nhân viên, trách

nhiệm QTRRTN là của từng người tham gia vào hệ thống.

- Hàng năm BIDV có thể cử cán bộ tham quan, học tập kinh

nghiệm QTRRTN của các ngân hàng trên thế giới.

- Yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ đối với một số cán bộ, lãnh đạo

trực tiếp phụ trách nghiệp vụ QTRRTN để có khả năng nghiên cứu tài

liệu nước ngoài.

3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát

- Thiết lập bộ máy kiểm tra giám sát theo yêu cầu người/bộ
phận thực hiện kiểm tra, giám sát phải là người không thực hiện

nghiệp vụ mình kiểm tra, giám sát.

- Cung cấp thiết bị hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát,

trong đó, quan trọng nhất là thiết bị công nghệ thông tin.

- Kết hợp hợp lý giữa giám sát từ xa và thanh tra, kiểm tra tại

chỗ để phục vụ tốt nhất cho yêu cầu quản trị điều hành.

- Xem kiểm toán nội bộ là một công cụ hữu hiệu để kiểm soát

RRTN thông qua chức năng tư vấn cho ban lãnh đạo BIDV.

- Tăng cường số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,

giám sát, ban hành tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với cán bộ được

phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

3.2.6. Giải pháp khác

- Bố trí khối lượng công việc phù hợp với khả năng xử lý, kinh

nghiệm của cán bộ.

- Mua bảo hiểm cho RRTN.

- Xây dựng đội ngũ quản lý rủi ro hiệu quả gồm các yếu tố:

nhân sự tài năng, tách bạch vai trò và nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm

từng cá nhân.

- Xây dựng văn hóa “sẵn sàng đương đầu với rủi ro”.
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- Hoàn chỉnh, đề xuất mức chế tài hợp lý hơn trên cơ sở quyết

định 272/QĐ-HĐQT về việc ban hành quy chế xử lý trách nhiệm đối

với cá nhân và tập thể trong hoạt động tác nghiệp tại BIDV.

- Định kỳ tổng hợp RRTN của các NHTM tại Việt Nam gửi đến

các đơn vị trong toàn hệ thống để hạn chế tối đa xảy ra tương tự.

- Định kỳ hàng quý tổng hợp bản tin RRTN toàn hệ thống nêu

cụ thể các lỗi xảy ra trong kỳ có tính mới, hoặc có mức độ ảnh hưởng

lớn, phân tích nguyên nhân, đề ra một số biện pháp khắc phục.

- Xem xét rút ngắn thời gian thực hiện báo cáo dấu hiệu và sự
cố RRTN định kỳ hàng tháng để thông tin số liệu kịp thời hơn.

3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- NHNNVN cần nghiên cứu thiết lập lộ trình áp dụng Basel II

cho ngành Ngân hàng Việt Nam.

- NHNNVN cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan

trọng của công tác QTRRTN đến các ngân hàng trong nước.

- Sớm ban hành những những quy định cụ thể hướng dẫn triển

khai hoạt động QTRRTN trên tất cả các mặt.

- Đưa tiêu chuẩn về hiệu quả QTRRTN vào một trong những

tiêu chí đánh giá năng lực của các ngân hàng.

- Sau khi công tác QTRRTN được triển khai đồng bộ, rộng

khắp trong toàn lãnh thổ Việt Nam, từng bước NHNNVN nghiên cứu

đề ra mức độ chấp nhận rủi ro đối với ngành ngân hàng Việt Nam.

- NHNNVN cần đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra, giám sát đủ
về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng đảm bảo giám sát, thanh tra

công tác QTRRTN tại các ngân hàng.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, học hỏi kinh

nghiệm về QTRRTN của các ngân hàng lớn trên thế giới.
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- Tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các ngân

hàng trong nước về công tác QTRRTN.

- Có thể thiết lập bộ phận (Cục hoặc Uỷ ban) QTRRTN trực thuộc

NHNNVN để việc QTRRTN được chuyên nghiệp hơn, tách biệt hơn.

- Thành lập trung tâm thông tin tác nghiệp, tương tự như Trung
tâm thông tin tín dụng (CIC), nhằm cập nhật, lưu trữ thông tin rủi ro

tác nghiệp.

3.3.2. Kiến nghị Chính phủ
- Chính phủ cần chỉ đạo NHNNVN nghiên cứu ban hành khung

pháp lý, các tiêu chuẩn, điều kiện để các NHTM hoạt động tại Việt

Nam nghiên cứu, có lộ trình chuẩn bị triển khai áp dụng.

- Chính phủ có thể kết hợp các mối quan hệ quốc tế, cho phép

lãnh đạo một số NHTM tháp tùng các đoàn công tác của Chính phủ
học tập kinh nghiệm về QTRRTN ở các ngân hàng trên thế giới.

- Chính phủ qua các mối quan hệ của mình có thể mời lãnh đạo

các ngân hàng lớn hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực

QTRRTN đến Việt Nam phổ biến kinh nghiệm của họ cho các ngân

hàng Việt Nam học tập.

- Hợp tác tốt với cảnh sát quốc tế trong việc điều tra tội phạm

liên quan đến hoạt động ngân hàng, đối với cả tội phạm người Việt

Nam bỏ trốn ra nước ngoài hay người nước ngoài sang Việt Nam.

Kết luận chương 3

Trong chương 3, tác giả đã nêu định hướng phát triển của

BIDV đến năm 2020, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện

công tác QTRRTN tại BIDV, đồng thời có đưa ra một số kiến nghị
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ để giúp cho công tác

QTRRTN tại BIDV ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với thông lệ
quốc tế.
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KẾT LUẬN

Công tác quản trị rủi ro tác nghiệp đối với các nước đã khá

quen thuộc, tuy nhiên, đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam,

công tác này còn khá mới mẻ. BIDV là một trong những ngân hàng

thương mại đầu tiên tổ chức triển khai thực hiện công tác quản trị rủi

ro tác nghiệp tại ngân hàng mình. Tuy có nhiều nỗ lực, nghiên cứu học

tập kinh nghiệm các ngân hàng khác trong quá trình áp dụng công tác

quản trị rủi ro tác nghiệp nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Đề tài này qua

nội dung các chương từ chương 1 đến chương 3 đã nêu cơ sở lý luận,

thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV, trong đó có nêu mặt

được, chưa được và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công

tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV. Bên cạnh đó, các thông tin, số
liệu thu thập được cũng không thể tránh khỏi thiếu sót vì tính bảo mật

của nó. Do vậy, đề tài của tác giả chỉ mang tính tham khảo, còn nhiều

vấn đề cần bổ sung khi áp dụng vào thực tiễn.
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