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MỞ ĐẦU 
1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài 
Thẻ là một sản phẩm mang tính đặc thù cao, có mối liên hệ 

mật thiết với các ứng dụng công nghệ. Trong thời gian qua, thẻ là 
một trong những dịch vụ tài chính rất phát triển tại Việt Nam với các 
chủng loại thẻ phong phú. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học 
kỹ thuật, thẻ đã từng bước đi vào các hoạt động hàng ngày của người 
tiêu dùng, không chỉ dừng lại ở việc thanh toán trong nước, thẻ ngày 
nay đã giúp người tiêu dùng áp dụng hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt, hạn chế rủi ro khi mang theo lượng tiền mặt theo 
người, đặc biệt là trong những chuyến đi dài. Thẻ ngày nay không 
còn giới hạn thanh toán trong nước mà đã được mở rộng thanh toán 
ra các điểm chấp nhận thẻ ở nước ngoài. Từ đó mở ra cho ngân hàng 
thêm một kênh huy động vốn và cấp tín dụng một cách linh hoạt cho 
khối khách hàng cá nhân, tăng tính đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài 
chính cung ứng cho khách hàng.  

Bên cạnh những ưu việt mà thẻ mang lại như trên, gần đây, 
trên thị trường Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhiều vụ việc giả mạo, 
lừa đảo chiếm đoạt tiền với giá trị lớn qua các giao dịch thanh toán 
liên quan đến dịch vụ thẻ ngân hàng. Như vậy có thể nói loại tội 
phạm liên quan đến hoạt động thẻ ngân hàng đã xuất hiện, hay nói 
cách khác thị trường thẻ ở Việt Nam đã dẫn xuất hiện các loại rủi ro. 
Với dự đoán thị trường thẻ ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển 
mạnh, khi đó các loại rủi ro nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến uy tín và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng. Do đó, vấn đề 
quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các TCTD là yếu tố 
quan trọng, được các ngân hàng quan tâm trong thời gian gần đây. 

Là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia hoạt động kinh 
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doanh thẻ tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
-Chi nhánh Đà Nẵng luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, 
tiện ích sử dụng thẻ cho khách hàng trên cơ sở ứng dụng công nghệ 
mới, phát triển sản phẩm được thừa hưởng từ hệ thống Vietcombank. 
Doanh số phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ của Vietcombank  Đà 
Nẵng trong những năm qua luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, chiếm 
thị phần đáng kể trên thị trường. Bên cạnh những thành tựu đạt được, 
Vietcombank Đà Nẵng cũng phải đối mặt với những rủi ro trong quá 
trình kinh doanh thẻ, sự tấn công của các tổ chức tội phạm thẻ quốc 
tế khi chúng chuyển hướng sang thị trường Việt nam. Dư nợ có vấn 
đề từ việc cho vay qua thẻ cũng tác động xấu đến hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank.  

Là một nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng, qua thực tiễn công tác và 
với mong muốn hoạt động kinh doanh thẻ của Vietcombank Đà 
Nẵng ngày càng an toàn, hiệu quả, tôi đã chọn đề tài : "Quản trị rủi 
ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam – Chi nhánh Đà Nẵng" làm đề tài nghiên cứu của mình.  

2.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 Nghiên cứu gồm các nội dung chính sau: 
 - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản trị rủi ro. 
 - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch 

vụ thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng nhằm tổng kết những hạn chế và 
nguyên nhân của những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp. 

 - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi 
ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ở Vietcombank Đà Nẵng 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: Bài luận văn nghiên cứu những vấn 
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đề lý luận về Quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại NHTM 
và thực tiễn quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại 
Vietcombank Đà Nẵng. 

 * Phạm vi nghiên cứu:  
 Về không gian: tại Vietcombank Đà Nẵng. 
 - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng và 

một vài rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ. 
 - Về Thời gian  nghiên cứu: 
 - Dữ liệu thứ cấp thu thập từ năm 2011 đến nay. 
 - Dữ  liệu sơ cấp thu thập trong năm 2013. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp hệ thống hóa để hệ thống một cách khoa học 

nhất các lý luận cơ bản về hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh 
dịch vụ thẻ. 

- Phương pháp thống kê  nhằm thống kê các số liệu trong 
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói chung và trong hoạt động 
kinh doanh dịch vụ thẻ nói riêng, trên cơ sở đó có thể so sánh các kết 
quả và đánh giá thực trạng. 

- Phương pháp quy nạp và diễn dịch 
- Phương pháp phân tích – tổng hợp. 
5. Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài 

liệu tham khảo và các phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương 
Chương 1:  Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong hoạt động 

kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng. 
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch 

vụ thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng. 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro 

trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng. 
6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 
1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH 
VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG 

1.1.1. Thẻ Ngân hàng 
a.  Nguồn gốc ra đời và phát triển của thẻ thanh toán 
b.  Khái niệm và đặc điểm cấu tạo của thẻ 
Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng 

tiền mặt được cung cấp bởi ngân hàng hoặc các công ty lớn cho các 
khách hàng của mình ( được gọi là chủ thẻ). Thẻ được dùng để thanh 
toán tiền hàng hoá, dịch vụ mà không dùng tiền mặt. Thẻ cũng được 
dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự 
động. Số tiền thanh toán hay rút ra phải nằm trong phạm vi số dư 
trong tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng ngân hàng cho phép. 

Ngoài ra, NHNN Việt Nam cũng đưa ra khái niệm về thẻ 
ngân hàng được quy định tại “Quy chế phát hành, thanh toán, sử 
dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng”, được ban 
hành theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007. Theo 
đó, NHNN quy định: Thẻ ngân hàng là phương tiện do tổ chức phát 
hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và 
điều khoản được các bên thỏa thuận. 

c.  Phân loại thẻ 
- Phân loại theo công nghệ: có 03 loại thẻ 
+ Thẻ khắc chữ nổi 
+ Thẻ băng từ 
+ Thẻ thông minh 
- Phân loại theo chủ thể phát hành: có 02 loại thẻ 
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+ Thẻ do Ngân hàng phát hành 
+ Thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành 
- Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ: có 04 loại thẻ 
+ Thẻ tín dụng 
+ Thẻ ghi nợ 
+ Thẻ liên kết 
+ Thẻ trả trước 
- Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: có 02 loại thẻ 
+ Thẻ nội địa 
+ Thẻ quốc tế 
d. Các chủ thể tham gia trong quá trình kinh doanh dịch 

vụ thẻ 
(i) Tổ chức phát hành thẻ: 
(ii) Tổ chức  thanh toán thẻ: 
(iii) Chủ thẻ 
(iv) Đơn vị chấp nhận thẻ 
(v)Tổ chức thẻ quốc tế 
1.1.2. Dịch vụ thẻ Ngân hàng 
a. Các dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp cho khách hàng 
(i) Tài khoản thẻ: 
(i) Nộp tiền vào tài khoản:  
(i) Rút tiền: 
(ii) Nhận chuyển khoản:  
(iii) Thanh toán qua thẻ:  
(iv) Gửi tiết kiệm tại ATM:  
(v) Tín dụng cá nhân: 
(vi) Dịch vụ truy vấn thông tin: 
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b. Các lợi ích mà dịch vụ thẻ mang lại cho các chủ thể 
tham gia vào quá trình kinh doanh 

1.1.3. Các hoạt động trong kinh doanh dịch vụ thẻ của NHTM 
a. Phát hành thẻ 
b. Hoạt động thanh toán thẻ 
c. Hoạt động quản lý rủi ro và tra soát khiếu nại 
d. Thực hiện chính sách khách hàng 

1.2. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH 
VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG 

1.2.1. Khái niệm về rủi ro  
Rủi ro là một điều không mong muốn xảy ra. Khi rủi ro xảy 

ra thì chủ thể tiếp nhận nó phải chịu một sự thiệt hại nào đó. Như 
vậy, rủi ro gắn với  khả năng xảy ra một biến cố không lường 
trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. 

Nói cách khác: Rủi ro là mức thiệt hại có thể bị gánh chịu do 
hậu quả của một sự kiện nhất định và khả năng xảy ra sự kiện đó. 

1.2.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch 
vụ thẻ 

a. Phân loại rủi ro theo nguồn gốc 
(i) Rủi ro phát sinh từ phía Ngân hàng 
(ii) Rủi ro phát sinh từ phía Khách hàng 
(iii)  Rủi ro phát sinh từ phía ĐVCNT 
b. Phân loại rủi ro theo bản chất 
(i) Rủi ro tác nghiệp 
(ii) Rủi ro tín dụng 
(iii) Rủi ro tỷ giá 
1.2.3. Tác động của rủi ro đối với NHTM 
- Ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng  
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- Ảnh hưởng đến khả năng thanh toán   
- Đe dọa tính đảm bảo an toàn thông tin của ngân hàng  

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NHTM 

1.3.1. Khái niệm về quản trị rủi ro 
Quản trị rủi ro là việc nhận diện, đánh giá rủi ro, kiểm soát 

rủi ro, trên cơ sở đó, sử dụng phối hợp và tiết kiệm các tài nguyên để 
tài trợ các tổn thất do rủi ro xảy ra nhằm tối thiểu hóa các tác động 
của những sự kiện bất lợi. 

Nội dung của quản trị rủi ro có thể được tiếp cận theo nhiều 
góc độ khác nhau và theo đó, với mỗi cách tiếp cận nội dung của 
quản trị rủi ro có thể được diễn đạt khác nhau.  

Một cách phổ biến nhất, có thể nêu nội dung của quá trình 
quản trị theo các giai đoạn của nó. Theo cách này, quá trình quản trị 
rủi ro bao gồm các nội dung hay các công đoạn sau: 

(i) Nhận diện rủi ro:  
Các hoạt động phân tích, xác định các rủi ro có thể xảy ra 

đối với một chủ thể xác định (là chủ thể quản trị rủi ro – tổ chức, cá 
nhân, hoặc nhóm) 

(ii) Đánh giá rủi ro:  
Là công việc phân loại rủi ro nhằm xác định thứ tự ưu tiên 

trong phân bổ nguồn lực để quản trị rủi ro. Thông thường, việc phân 
loại này được tiến hành theo 2 tiêu chí: khả năng xuất hiện rủi ro và 
mức độ tổn thất. 

(iii) Kiểm soát rủi ro:  
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm tối thiểu hóa rủi ro 

trước khi rủi ro xuất hiện như: né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, 
chuyển giao, trung hòa rủi ro, đa dạng hoá… 
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(iv)  Tài trợ rủi ro:  
Là việc thực hiện các biện pháp tài chính nhằm giảm thiểu 

tác động bất lợi của rủi ro khi rủi ro đã xảy ra; chẳng hạn, tự khắc 
phục bằng dự phòng rủi ro, bằng nguồn lực có sẵn hoặc chuyển giao 
rủi ro thông qua hợp đồng bảo hiểm…. 

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả quản trị rủi ro trong 
hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ 

(i) Đối với rủi ro tác nghiệp: 
+ Chỉ tiêu giảm số lỗi: 
+ Chỉ tiêu mức giảm tổn thất do rủi ro tác nghiệp: 
(ii) Đối với rủi ro tín dụng: 
+ Tỷ lệ nợ có vấn đề trên tổng dư nợ cho vay qua thẻ 
+ Cơ cấu nhóm nợ. 
+ Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay qua thẻ. 
+ Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đối với nợ xấu cho vay qua 

thẻ. 
1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro 

trong kinh doanh dịch vụ thẻ của NHTM 
(i) Các nhân tố bên ngoài 
(ii)  Các nhân tố bên trong 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  
2.1.1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

(Vietcombank) 
2.1.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) 
a. Chức năng, nhiệm vụ của Vietcombank Đà Nẵng 
b. Tình hình cơ bản trong hoạt động kinh doanh của 

Vietcombank Đà Nẵng 
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO 
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI 
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Tình hình chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ 
thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng 

2.2.2. Thực trạng thực hiện các nội dung quản trị rủi ro 
trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Vietcombank Đà 
Nẵng 

a. Về rủi ro tác nghiệp 
b. Về rủi ro tín dụng 
2.2.3. Kết quả của công tác quản trị rủi ro hoạt động 

kinh doanh dịch vụ thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng  
a. Về rủi ro tác nghiệp 
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Bảng 2.6: Bảng thống kê số lỗi tác nghiệp tại Vietcombank  
Đà Nẵng trong giai đoạn 2011-2013  

 ĐVT: Số lỗi 

Số lỗi tác nghiệp Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Thẻ giả 2 1 0 

Gian lận thẻ       

Thẻ skimming 1 0 4 

Khiếu nại giao dịch 7 27 40 

Tổng số lỗi 10 28 44 
Nguồn: Số liệu từ báo cáo hàng năm của phòng thẻ – Vietcombank 

Đà Nẵng 
Bảng 2.6 cho thấy số lỗi tác nghiệp của Vietcombank Đà 

Nẵng trong giai đoạn 2011-2013 có xu hướng tăng lên, nhưng chủ 
yếu là do tăng số lần khiếu nại giao dịch phát sinh. 

 
Biểu đồ 2.4: Mức giảm tổn thất của rủi ro tác nghiệp  

(Nguồn: Báo cáo xử lý dự phòng rủi ro hàng năm tại Vietcombank 
Đà Nẵng) 
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Như vậy, trong giai đoạn 2011-2013, mức độ tổn thất do các 
rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại 
Vietcombank Đà Nẵng có xu hướng tăng lên, trong đó chủ yếu tăng 
tổn thất do thẻ bị skimming. Số lượng thẻ skimming phát hiện trong 
năm 2013 là 4 thẻ - với tổng giá trị giao dịch tra soát là 568 triệu 
đồng _ cao hơn 468 triệu đồng so với năm 2011 (100 triệu đồng). 

b. Về rủi ro tín dụng 
Bảng 2.7: Cơ cấu nhóm nợ cho vay qua thẻ tại Vietcombank  

Đà Nẵng trong giai đoạn 2011-2013 
Nhóm nợ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Nợ nhóm 1 93% 93% 90% 
Nợ nhóm 2 0% 4% 6% 
Nợ nhóm 3 0% 0% 0% 
Nợ nhóm 4 7% 2% 1% 
Nợ nhóm 5 0% 1% 3% 

Tổng cộng 100% 100% 100% 
Nguồn: Số liệu từ báo cáo hàng năm của Phòng thẻ - Vietcombank 

Đà Nẵng 
Bảng 2.7 cho thấy cơ cấu nợ cho vay qua thẻ tại 

Vietcombank Đà Nẵng trong giai đoạn 2011-2013 chủ yếu là nợ 
nhóm 1 với tỷ lệ chiếm từ 90-93%. Tỷ lệ này là khá cao và tương đối 
an toàn cho hoạt động kinh doanh thẻ.  
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Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác  
quản trị rủi ro tín dụng 

  ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Nợ có vấn đề Trđ 478 994 1.490 
Nợ xấu Trđ 465 630 630 
Tổng dư nợ tín dụng Trđ 2.690.000 3.498.000 4.156.000 
Dư nợ cho vay qua thẻ Trđ 6.536 8.630 14.403 
Tỷ lệ nợ có vấn  đề/ Tổng 
dư nợ cho vay qua thẻ % 7,31% 11,52% 10,35% 
Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ 
cho vay qua thẻ % 7,11% 7,30% 4,37% 
Giá trị trích lập dự phòng 
cụ thể Trđ          244   

            
167   

            
628   

Tỷ lệ trích lập dự phòng 
cụ thể/ dư nợ cho vay qua 
thẻ % 4% 2% 4% 

Nguồn: Tổng hợp các báo cáo hàng năm tại Vietcombank Đà Nẵng 
Bảng 2.8 cho thấy trong năm 2012, tỷ lệ nợ có vấn đề trên 

tổng dư nợ cho vay qua thẻ tăng đột biến do trong giai đoạn này, 
hoạt động kinh doanh thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng phát triển khá 
nhanh, dư nợ cho vay qua thẻ tăng 32% so với năm 2011 (107.600 
triệu đồng), trong khi đó, công tác nhận diện rủi ro chưa được kiểm 
soát chặt chẽ nên làm cho dư nợ nhóm 2 phát sinh tăng cao, là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ nợ có vấn đề/ tổng dư nợ cho 
vay qua thẻ tăng đến 4,20% so với năm 2011. Song, giá trị trích lập 
dự phòng rủi ro cụ thể của Vietcombank Đà Nẵng trong năm 2012 
vẫn thấp hơn so với năm 2011 vì Vietcombank Đà Nẵng đã đôn đốc 
và thu hồi một phần nợ khó đòi từ khách hàng, làm cho dư nợ nhóm 
4 giảm mạnh, làm giảm giá trị trích lập dự phòng cụ thể của 
Vietcombank Đà Nẵng. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO 
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI 
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Những ưu điểm  
+ Công nghệ sử dụng khi làm phôi thẻ khá tiên tiến, sử dụng 

thẻ chip thay cho loại thẻ từ trước đây, hạn chế được phần nào rủi ro. 
+ Trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên khá đồng 

đều, số lượng cán bộ nhân viên đạt trình độ đại học chiếm tỷ trọng 
cao. 

+ Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ được cập nhật thường 
xuyên. 

+ Vietcombank đã tham gia vào Hiệp Hội thẻ Ngân hàng nên 
Vietcombank Đà Nẵng kế thừa được những kinh nghiệm giúp hạn 
chế rủi ro tín dụng. 

+ Hệ thống lưu trữ thông tin tại Vietcombank nói chung và 
tại Vietcombank Đà Nẵng nói riêng khá đầy đủ và được lưu trữ khoa 
học, thuận tiện cho quá trình tra cứu. 

2.3.2. Những hạn chế  
Trong quá trình quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ 

thẻ, Vietcombank Đà Nẵng còn có những hạn chế sau: 
Quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Đà Nẵng 

chưa được ban hành nên các bước nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro 
chưa được thực hiện, chưa tầm soát hết các rủi ro có thể xảy ra. 

Quy trình xử lý nợ chưa được hệ thống hóa thành văn bản 
nên còn gây lúng túng cho cán bộ tác nghiệp. 

Về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động 
kinh doanh dịch vụ thẻ khá mỏng, số lượng thẻ quản lý/ nhân viên 
ngày càng tăng thêm làm gia tăng áp lực công việc. Thêm vào đó, áp 
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lực về chỉ tiêu gia tăng doanh số phát hành thẻ, doanh số chi tiêu qua 
thẻ đã ảnh hưởng đến nhận thức quản trị rủi ro của nhân viên. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 
a. Từ môi trường bên ngoài 
Áp lực cạnh tranh từ các TCTD trên địa bàn, đặc biệt là các 

Ngân hàng nước ngoài đã làm cho việc quản trị rủi ro bị xem nhẹ. 
Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã làm gia 

tăng rủi ro cho ngân hàng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ. 
Sự hiểu biết còn hạn chế của chủ thẻ đã gián tiếp tiếp tay cho 

bọn tội phạm công nghệ thông tin trong việc làm thẻ skimming, gây 
rủi ro cho Ngân hàng. 

Sự cả nể trong văn hóa Việt Nam cũng làm ảnh hưởng đến 
chất lượng thẩm định tín dụng của nhân viên ngân hàng. 

b. Từ bên trong Ngân hàng 
+ Cán bộ quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại 

Vietcombank Đà Nẵng còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên thời 
gian dành cho quản lý rủi ro bị chia sẻ với các hoạt động khác. 

+ Việc quản lý rủi ro kinh doanh dịch vụ thẻ chưa có quy 
trình chặt chẽ, chủ yếu là từ kinh nghiệm đúc kết trong quá trình tác 
nghiệp.  

+ Cơ sở hạ tầng, bảo mật thông tin còn có hạn chế. 
+ Vietcombank Đà Nẵng chưa tổ chức các hội thảo, chuyên 

đề trao đối với các ĐVCNT để phổ biến, cảnh báo các thủ đoạn lừa 
đảo mới trong hoạt động thanh toán thẻ, giúp hạn chế phần nào rủi ro 
phát sinh từ các ĐVCNT. 

+ Đội ngũ cán bộ giao dịch thẻ với khách hàng còn mỏng, 
chưa hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách sử dụng thẻ an toàn. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ 
TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
3.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ của 

Vietcombank 
- Tiếp tục duy trì thương hiệu thẻ Vietcombank là thương 

hiệu nổi tiếng và chất lượng hàng đầu Việt Nam. 
- Liên tục đổi mới công nghệ, đa dạng hóa các sản phầm thẻ.  
- Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ Amex, tận 

dụng lợi thế cạnh tranh do độc quyền Amex mang lại và đảm bảo 
hoàn thành các chỉ tiêu cam kết với Amex trong Hợp đồng độc 
quyền. 

- Duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ cả về thanh 
toán lẫn phát hành theo hướng nâng cao chất lượng chủ thẻ và chất 
lượng dịch vụ thẻ, phát triển theo chiều sâu bên cạnh việc mở rộng 
quy mô hoạt động. Cụ thể, Vietcombank đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ 
thẻ được sử dụng, qua đó gia tăng doanh số sử dụng thẻ, tiết kiệm 
nguồn lực trong phát triển chủ thẻ. 

- Phát triển thẻ theo hướng an toàn, bảo mật, đảm bảo quyền 
lợi cho chủ thẻ cũng như lợi ích của ngân hàng. 

- Đa dạng hóa sản phẩm thẻ với các tính năng tiên tiến, hiện 
đại đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của từng đối tượng khách hàng khác 
nhau nhằm thu hút được tối đa khách hàng tham gia phát hành thẻ.  

- Tiếp tục mở rộng chấp nhận tất cả các loại thẻ mang 
thương hiệu của các TCTQT. 
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- Mở rộng mạng lưới ĐVNCT, trong đó chú trọng phát triển 
ĐVCNT nội địa, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho khách hàng 
sử dụng thẻ, góp phần đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng 
tiền mặt. 

- Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ thanh toán thẻ trực tuyến đối 
với cả thẻ nội địa và thẻ quốc tế.  

- Đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ nội địa tại các ĐVCNT 
của Vietcombank.  

- Triển khai đề án phân cấp thẻ Connect24 thành nhiều dòng 
khác nhau phù hợp với các phân đoạn khách hàng cao cấp, trung cấp 
và hạng thường. 
 - Nghiên cứu bổ sung các quy định về đảm bảo an toàn hoạt 
động cho các ATM. 

3.1.2. Bối cảnh thị trường dịch vụ thẻ trong thời gian tới 
- Thu nhập của dân cư đến năm 2020 dự kiến tăng gấp 3,5 

lần so với 2010. 
- Công nghệ thông tin phát triển, là điều kiện then chốt tạo ra 

sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ thẻ ngân hàng. 
- Môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện. 
- Chính sách của Chính phủ về việc khuyến khích không 

dùng tiền mặt. 
3.1.3. Vị thế của Vietcombank Đà Nẵng trên thị trường 

dịch vụ thẻ hiện nay 
-Vietcombank Đà Nẵng là một trong những đơn vị đầu 

tiên trong hệ thống Vietcombank thực hiện triển khai dịch vụ 
thanh toán thẻ đến với các khách hàng trên địa bàn thành phố 
Quảng Nam Đà Nẵng (năm 2000),  



17 

- Tổng các điểm chấp nhận thẻ của Vietcombank Đà Nẵng 
tính đến năm 2013 là 640 đơn vị chấp nhận thẻ, hơn 38 máy rút 
tiền tự động (ATM) trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, là một 
lợi thế để hoạt động kinh doanh thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng 
phát triển. 

- Là TCTD cung ứng đa dạng các sản phẩm thẻ: 07 loại 
thẻ với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. 
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI 
RO TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI 
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

3.2.1.  Vận dụng các kỹ thuật phân tích phù hợp để nâng 
cao chất lượng công tác nhận diện rủi ro trong hoạt động kinh 
doanh dịch vụ thẻ 

Ø Phương pháp check –list là phương pháp thông qua các 
câu hỏi về những vấn đề có thể xảy ra, để từ đó nhận dạng và đánh 
giá mức độ tác động của từng loại rủi ro.   

Nội dung các câu hỏi phụ thuộc vào số liệu thống kê số lỗi 
tác nghiệp của Vietcombank Đà Nẵng để xoáy sâu vào các trường 
hợp thường hay xảy ra rủi ro. Bảng check list có thể xây dựng theo 
mẫu sau: 
STT Câu hỏi Có Không 

01 Bạn đã từng sử dụng thẻ ngân hàng trước 
đây phải không? 

  

02 Bạn đã có thẻ tín dụng chưa?   
03 Các yêu cầu về thông tin trong đơn đề 

nghị phát hành thẻ có rõ ràng không? 
  

04 Bạn có hiểu và điền đúng thông tin theo 
đơn đề nghị phát hành thẻ? 

  

… …….   
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Ø Nhận dạng rủi ro thông qua bảng ma trận rủi ro: 
Sử dụng phương pháp cho điểm theo thang điểm từ 1 đến 5. 

Mỗi mảng sẽ được tính điểm tổng cộng bằng tổng điểm tần suất xảy 
ra và điểm ảnh hưởng: 

Khả năng xảy ra  
1-2=thấp (xanh); 3-4=Trung bình (vàng); 5=cao (đỏ) 
Mức độ ảnh hưởng: 
1-2=thấp (xanh); 3-4=Trung bình (vàng); 5=cao (đỏ) 
Tổng cộng: 
1-4=thấp (xanh); 5-8=Trung bình (vàng); 9-10=cao (đỏ) 
Mảng có điểm tổng cộng càng cao thì càng nhiều rủi ro và 

ngược lại. 
Năm X S 

T

T 
Xảy  ra do 

yếu tố (mảng) 

Khả 

năng 

xảy ra 

Mức 

độ 

ảnh 

hưởng 

Tổng 

cộng 

1 Con người (Sai sót do cán bộ tác nghiệp)     

2 Do qui trình chưa qui định    

3 Do hệ thống công nghệ lỗi, chưa hỗ trợ    

4 Do khách hàng    

5 Do các cơ quan hữu quan    

6 Do các yếu tố bên ngoài    

Các điểm số đo lường khả năng xảy ra, mức độ ảnh hưởng 
này phụ thuộc vào số liệu thống kê trong quá khứ. 



19 

3.2.2. Bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực trong quy trình 
đánh giá rủi ro  

Vietcombank Đà Nẵng cần xây dựng quy trình đánh giá rủi 
ro, đảm bảo tuân thủ các bước sau: 

n Nhận dạng các rủi ro 
n Xếp hạng mức độ nghiêm trọng 
n Nhận dạng nguyên nhân và xếp hạng khả năng xảy ra 
n Thiết lập ma trận đánh giá rủi ro dựa trên 2 tiêu chí: 

o Mức độ nghiêm trọng của tổn thất 
o Khả năng xảy ra tổn thất 

n Xếp hạng các rủi ro theo 2 tiêu chí căn cứ vào ma trận 
Tuy nhiên, việc xây dựng quy trình này hiện nay chưa thể 

thiết lập được  do thiếu thông tin thống kê để xác định khả năng xuất 
hiện của rủi ro. Vì vậy, kiến nghị Vietcombank Đà Nẵng đầu tư 
thiết lập bộ phận phụ trách thu thập thông tin thống kê về rủi ro, làm 
cơ sở xây dựng quy trình đánh giá rủi ro, phục vụ công tác quản trị 
rủi ro tốt hơn.  

3.2.3. Thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt 
động kiểm soát rủi ro 

+ Tăng cường cập nhật các rủi ro giả mạo thẻ trong hệ thống:  
+ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng để nâng cao chất 

lượng đánh giá rủi ro 
+ Xây dựng bộ chỉ tiêu chấm điểm xếp hạng cho các đơn vị 

chấp nhận thẻ, nhằm đánh giá rủi ro cụ thể hơn đối với nhóm đối 
tượng này: 

+ Cử cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý rủi ro 
để thường xuyên tra soát các giao dịch: 
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+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với chủ thẻ là 
người nước ngoài cư trú tại Việt Nam 

3.2.4. Khắc phục vướng mắc trong quá trình xử lý nợ 
từ tài sản bảo đảm; vận dụng công cụ chuyển giao rủi ro thông 
qua bảo hiểm   

a. Khắc phục vướng mắc trong quá trình xử lý nợ từ tài 
sản bảo đảm 

b. Chuyển giao rủi ro 
3.2.5. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế những rủi ro 

do tội phạm thẻ  
3.2.6. Giải pháp hỗ trợ 
a. Nâng cao chất lượng nhân sự 
(i). Tuyển dụng cán bộ 
(ii). Sử dụng và đánh giá cán bộ 
(iii). Xây dựng và áp dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp 
(iv). Nâng cao chất lượng chuyên môn 
b. Nâng cao nhận thức của ĐVCNT và Chủ thẻ 
+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề cho các ĐVCNT 

để phổ biến, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới trong hoạt động 
kinh doanh thẻ, nhằm ngăn ngừa tình trạng rủi ro phát sinh 

+ Hướng dẫn cụ thể đối với chủ thẻ cá nhân về phương thức 
sử dụng thẻ an toàn 
3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỦ QUAN VÀ 
VỚI VIETCOMBANK  

3.3.1. Với Chính phủ 
Chính phủ cần nghiên cứu sớm, ban hành các văn bản pháp 

lý, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động thanh toán qua thẻ 
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ngân hàng, đặc biệt là các giao dịch thương mại điện tử, hạn chế 
phần nào các rủi ro cho NHTM.  

3.3.2. Với Ngân hàng nhà nước  
- Tăng tính hỗ trợ và chia sẻ thông tin của Hiệp Hội Thẻ 
- NHNN cần ban hành ác quy định xử lý các hành vi giả 

mạo, lừa đảo trong giao dịch thẻ phù hợp với thông lệ quốc tế; cần 
ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán đối với chủ thẻ để đảm bảo quyền lời của người 
sử dụng; trách nhiệm của các ngân hàng trong việc quản lý và quản 
trị rủi ro đối với các ĐVCNT, chủ thẻ; đảm bảo quyền lợi hợp pháp 
của các bên tham gia trong quá trình thanh toán, tạo thêm lòng tin 
của người dân với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. 

- NHNN cần quy định về chuẩn mực cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin cho các bên liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ 
thẻ; quy định chuẩn mực thẻ cho các ngân hàng thực hiện theo đúng 
cam kết đề ra, tạo sự thống nhất trên toàn quốc về cung cấp dịch vụ 
thẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngân hàng Việt Nam trong 
phạm vi khu vực và trên thế giới 

3.3.3. Với Vietcombank 
Vietcombank nên xây dựng và không ngừng cập nhật, hoàn 

thiện hệ thống văn bản chế độ quy chế quy trình nghiệp vụ trên 
nguyên tắc tuân thủ các quy định của nhà nước và của NHNN Việt 
Nam. Kịp thời hướng dẫn các văn bản, chế độ có liên quan để áp 
dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời, hệ thống văn bản 
chế độ, quy chế, quy trình…. phải được tổ chức nghiên cứu, tập huấn 
và quán triệt để đảm bảo mọi cán bộ phải nắm vững và thực thi đầy 
đủ, chuẩn xác. 
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Trung tâm thanh toán thẻ - Vietcombank cần phải nắm bắt 
kịp thời để có giải pháp đối phó với các hình thức gian lận mới bên 
ngoài. Từ đó hướng tới hình thành bộ phận chuyên gia hàng đầu về 
phòng chống rủi ro. 

Trung tâm thanh toán thẻ - Vietcombank cũng cần xây dựng 
phương án, đưa ra tình huống để sẵn sàng đối phó cũng như khắc 
phục kịp thời hậu quả do lỗi truyền thông, thiên tai, hỏa hoạn gây ra. 
Bên cạnh đó xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện 
đại, ổn định. Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, 
thay thế hoặc bổ sung các thiết bị khi cần thiết để đảm bảo hoạt động 
ổn định trong mọi trường hợp. Tránh trường hợp kẻ gian lợi dụng lỗi 
hệ thống. 

Vietcombank cần hỗ trợ trong việc tra soát thông tin và hoàn 
thiện bộ chấm điểm xếp hạng cá nhân chủ thẻ và xếp hạng đơn vị 
chấp nhận thẻ để tăng cường nhận diện rủi ro, từ đó có thể đánh giá 
một cách chính xác tần suất xuất hiện của các rủi ro trong hoạt động 
kinh doanh dịch vụ thẻ.  
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KẾT LUẬN 
 
Rủi ro luôn gắn liền với mọi hoạt động , mọi giai đoạn phát 

triển của ngân hàng thương mại. Khi rủi ro xảy ra nó không chỉ gây 
tổn thất cho ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín, kết quả kinh doanh 
của ngân hàng thậm chí có thể đưa ngân hàng thương mại đến tình 
trạng phá sản. Chúng ta không muốn rủi ro, ngại gặp rủi ro nhung 
chúng ta phải luôn đối mặt với rủi ro. Chính vì vậy nhận thức được 
rủi ro, có hiểu biết sâu sắc về rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải có 
vai trò quan trọng trong việc hạn chế, phòng ngừa, quản lý rủi ro 
trong hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động kinh doanh 
dịch vụ thẻ của Vietcombank Đà Nẵng nói riêng. 

Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu 
luận văn đã làm được các công việc sau: 

Ø Hệ thống hoá khái niệm về thẻ và khái quát hoạt động 
kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại. Đây là những kiến thức 
cơ bản, rất cần thiết đối với các ngân hàng kinh doanh dịch vụ thẻ. 

Ø Hệ thống hóa khái niệm quản trị rủi ro và những nhân tố 
ảnh hưởng đến quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ. 

Ø Phân tích, đánh giá có hệ thống thực trạng kinh doanh, 
thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng, kết quả đạt 
được cũng như tồn tại, nguyên nhân tồn tại trong hoạt động quản lý 
rủi ro của ngân hàng. 

Ø Đưa ra các giải pháp , kiến nghị có tính thực tiễn nhằm 
hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương VN – CN Đà Nẵng. 
 Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn các 
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thầy cô giáo trong hội đồng khoa học Khoa Tài Chính – Ngân hàng, 
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đặc biệt là sự hướng dẫn, giúp đỡ 
và chỉ bảo tận tình của PGS.TS. Lâm Chí Dũng  cùng anh chị lãnh 
đạo, đồng nghiệp tại Phòng thẻ Vietcombank Đà Nẵng. 
 Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng luận văn này không tránh 
khỏi những sai sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của 
các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu được 
hoàn thiện, đóng góp một phần vào việc nâng  cao công tác quản trị 
rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng của 
Vietcombank Đà Nẵng nói riêng và của toàn hệ thống Vietcombank 
nói chung. 
 


