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Nội dung 

o Nền kinh tế VN hậu khủng hoảng
o Ưu điểm trong QTNHTMVN
o Các vấn đề còn tồn tại trong QTNHTM
o Khủng hoảng kinh tế và tác động
o Thách thức và Cơ hội  
o Kết luận 

Chia nhóm 

o Trong phần thuyết trình, có 1-2 câu 
hỏi nhỏ để mọi người tham gia thảo 
luận và chia sẻ ý kiến.  
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Câu hỏi thảo luận 

o Khủng hoảng kinh tếthời kỳ 2007-
2009 tạo ra các cơ hội và thách thức 
gì cho các NHTM VN?  

Nền kinh tế VN hậu khủng hoảng

o Đứng trước 1 số rủi ro sau:
- Giải quyết dư âm của đợt tăng chi phí 

sản xuất và chi phí lãi vay
- Giải quyết dư âm của tính liên kết 

chưa thật vững mạnh của các thị 
trường tài chính 

- Giải quyết thực trạng tâm lý đầu tư 
bầy đàn trên các thị trường TC

Nền kinh tế VN hậu khủng hoảng

o Đứng trước 1 số rủi ro sau:
- Cải thiện tính hấp dẫn đầu tư trên các 

thị trường CK, bất động sản và ngân 
hàng

- Rủi ro cho vay quá nhiều, giám sát 
yếu

- Thông tin mất cân xứng trên các thị 
trường TC
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Mô hình QTDN VN (niêm yết)

Ngân hàng

HS chính SGD, CN cấp 1,2

Mô hình QTDN VN (chưa niêm 
yết)

Ngân hàng

o Trong lĩnh vực ngân hàng:
- Đa số có thành lập Bp kiểm soát, kiểm 

toán, kể cả NH chưa niêm yết
- Có Ủy ban QLRR

Ưu điểm trong QTNHTM VN 
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o Linh hoạt ứng phó với thị trường, nhờ 
chính sách hỗ trợ (LS) của Nhà nước, 
và chính sách KD của các NHTM

o Linh hoạt trong đầu tư và kinh doanh 
nhờ sự năng động của hệ thống NHTM 
và Công ty tài chính, chứng khoán

Ưu điểm trong QTNHTM VN 

Ưu điểm trong QTNHTM VN 

o Liên kết tương đối với NHTM, và một 
số cơ chế hỗ trợ đã hình thành cho các 
DN đặc thù về xây dựng, thương mại 
hay SMEs

o Sự quan tâm đến xã hội, cộng đồng

Hệ thống NHTM VN

 2011 Cuối 2012

Tỷ lệ nợ xấu 3,10% 4,90%

Cấp tín dụng  trên vốn huy động (TT 1) 103,23% 91,13%

Quy mô vốn điều lệ tăng so 2011  9,59%

Source: vneconomy và báo chí

Ưu điểm trong QTNHTM VN 
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Một số vấn đề trong QTNHTM nói 
chung

o   Hoạt động quản trị NHTM 10 năm 
qua, tuy có nhiều thành tựu, và cải 
thiện về chất lượng, nhưng vẫn còn 
mang tính bề nổi và còn một số vấn 
đề để xem xét

Một số vấn đề trong QTNHTM 
nói chung
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Source: vneconomy và báo chí

o   Quản lý hệ thống
- Thiếu đồng bộ
- Thiếu hệ thống
- Thiếu hệ thống QLCL
- Chậm nâng cấp hệ thống QLCL
o  Đối với một số DN phi lợi nhuận như 

trường học, chưa có 01 cơ chế hỗ trợ 
từ phía NHTM hay định chế tài chính

Một số vấn đề khác trong QTNHTM
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o   Quản lý chuỗi cung ứng
- Quan tâm không đầy đủ nhu cầu 

khách hàng
- Thiếu chăm sóc khách hàng, hậu mãi
o Môi trường làm việc

Một số vấn đề khác trong QTNHTM

o  Hoạt động đánh giá nội bộ Dn chưa 
được triển khai đúng mức, tiềm ẩn rủi 
ro 

o Thiếu quy chế QTDN, quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp Thiếu xây dựng quy chế 
QTDN

Một số vấn đề khác trong QTNHTM

o Hệ thống ngân hàng:
- Xây dựng hệ thống đa tiêu chí trong 

quản trị ngân hàng là chưa có, khiến 
hoạt động QT đôi khi chệch hướng 

- Hiện chỉ có tiêu chí lợi nhuận, nhưng 
nhiều khi không phản ánh chính xác 
thực trạng sức mạnh của ngân hàng

Một số vấn đề khác trong QTNHTM
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Một số vấn đề khác trong QTNHTM

o DN vừa và nhỏ (SMEs):
-  Thiếu vốn phát triển
- Vay vốn Ngân hàng lãi suất cao (14-

20%)
- Do đó, nâng cao chất lượng hệ thống 

QT chưa được đầu tư đúng mức, nhất 
là cơ sở hạ tầng CNTT

MỘT SỐ SỰ CỐ TRONG QTNHTM VN

- Tháng 8/2012 : TGĐ ACB Lý Xuân Hải miễn nhiệm
- Tháng 8/2012  : liên quan tới các khoản nợ 

Vinashin, SHB và Habubank (loss) thực hiện M&A
- Tháng 12/2011-2012  : 1 số NHTM có rủi ro thanh 

khoản, dùng vốn ngắn hạn cho vay TDH buộc phải 
thực hiện M&A bao gồm: SCB, Tín Nghĩa Bank và 
NH Đệ Nhất Ficombank

- Năm 2013 : CT HĐQT Sacombank Đặng Văn 
Thành miễn nhiệm trong thương vụ Eximbank chi 
phôi cổ phần Sacombank (các TGĐ cũng thay đổi)

Hệ thống NHTM buộc phải tái cấu 
trúc

Một số vấn đề khác trong QTNHTM

o Bên cạnh đó, còn 1 số tồn tại được các tổ 
chức kiểm toán (Big 4) quốc tế đề cập gần 
đây như: 

- Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ
- Bổ sung quy định về kiểm toán nội bộ 

và quy trình quản lý rủi ro
- Quy định rõ trách nhiệm HĐQT và 

thành viên độc lập
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Năng lực cạnh tranh quốc tếNHTM

Year 2010-2011

 Sumitomo bank BIDV bank

 Yen b vnd 2010 2011

Total asset 
116435,5 b 

yen   23.869.277   
336.000 b 

vnd
403.000 b 

vnd

(non-consolidated)   59 times   

Domestic 
branches 437  114  

Oversea branches 15  5  

(excluding sub-branches, representative office  and agencies)

Rating (Moody's) Aa3, P-1  B1, B2, E+  

Rating (S&P's) A+, A-1  BB-, B, D  

Một số Nguyên nhân  

o Đ/v các vấn đề về KSNB và QLRR:
- Quy mô doanh nghiệp chưa đủ lớn để hoàn 

chỉnh bộ máy KSNB
- Hoạt động QLRR là hoạt động mới, cùng với 

KSNB, chỉ mang tính chất hỗ trợ kinh doanh
o Đ/v các vấn đề về trách nhiệm: 
-   Hiện chỉ có HĐQT đưa ra định hướng chứ 

chưa thấy 01 tổ chức nào quy định trách 
nhiệm cho HĐQT trong hệ thống quản trị

Một số Nguyên nhân  

o Đ/v các vấn đề trong lĩnh vực ngân 
hàng-tài chính CK-bảo hiểm:

- Dàn trải và phân tán vốn đầu tư trong 
dân cư

- Hoạt động thẩm định và giám sát vốn 
cho vay bị bỏ ngõ 



9

Một số Nguyên nhân  

o Đ/v các vấn đề về hệ thống quản lý:
- Cơ cấu tổ chức phức tạp hoặc quá đơn 

giản đều gây ra các rủi ro hệ thống QL
- Môi trường và văn hóa quản lý, kinh 

doanh có thể gây 1 số tác động tiêu 
cực đến chất lượng hoạt động 

Một số Nguyên nhân khác  

o Đ/v các vấn đề trong QTNHTMVN nói 
chung:

- Do Khủng hoảng kinh tế góp phần làm 
trầm trọng và lộ diện các vấn đề tiềm 
ẩn từ lâu trong hệ thống quản lý các 
DN

- Do trình độ khoa học kỹ thuật và 
CNTT đi sau, không thể bắt kịp yêu 
cầu QTKD 

Một số Nguyên nhân khác  

o Đ/v các vấn đề trong QTNHTMVN nói 
chung:

- Do hoạt động quản trị nguồn nhân lực 
chưa được chú trọng đúng mực, chưa 
có quy trình khoa học

- Hệ thống đào tạo của DNVN đa số 
chưa bài bản

- Ít công khai và minh bạch thông tin
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Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Nguồn gốc:
- Theo Ủy ban điều tra Khủng 

hoảng Mỹ (FCIC), do:
+ Thất bại trong công tác điều hành 

của CP
+ Sự quản lý sai lầm của các DN
+ Hành vi mạo hiểm bất cẩn của 

Wall Street

Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Sự kiện:
- Thị trường tín dụng nhà ở Hoa Kỳ vỡ nợ
- Lehman Brothers phá sản
- Citigroup, AIG bị tác động khủng hoảng
- Hệ thống NH Anh quốc rúng động, một số 

NH phá sản, Bradford & Bingley bị chia tách
- Thị trường chứng khoán giảm giá, chỉ số 

Dow Jones sụt 20% trong vòng 6 tuần, chỉ 
số Nikkei sụt tới mức thấp nhất

Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Sự kiện:
- Nhật Bản bị sóng thần (tsunami), 

thiên tai, rò rỉ nhà máy hạt nhân
- Thái Lan bị lũ lụt
- Gần đây vấn đề nợ nần tại Châu Âu 

gia tăng gây áp lực lên hoạt động đầu 
tư  
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Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Giá xăng dầu, gas gia tăng 
o Chi phí đầu vào tăng (LS vay) do 

nguồn vốn ngày càng khan hiếm
o Dẫn đến giá bán ngày càng tăng, xuất 

hiện lạm phát trong nước 2 chữ số 
o TTCK đình trệ, do chưa hoàn thiện, 

thiếu hỗ trợ, chậm hồi phục (tuy 
nhiên, có phục hồi nhẹ đầu năm 
2012)

Khủng hoảng kinh tế và tác động 

Tăng trưởng GDP 2008-2010, 
nguồn: Tổng cục thống kê

Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o  Năm 2008, Lạm phát vượt mốc 22%
o  Năm 2011, Lạm phát vượt 18% 

(đứng thứ 2 thế giới) 
o Standard Charter dự báo LP Việt Nam 

2012 vào khỏang 11,3%
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Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Quản trị rủi ro về giá cả SPDV gia 
tăng và đảm bảo lợi nhuận là vấn đề 
quan tâm trong hoạt động QTDN

o Quản lý tài chính cũng bị tác động do 
giá cả nguồn vốn bị tác động

o Những vấn đề này gây sức ép lên mô 
hình QTDN và văn hóa DN. Nhà QTDN 
không thể đảm bảo mọi yếu tố đều 
xuất sắc và hoàn hảo.

Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Yêu cầu vừa phải kiểm soát chặt hoạt 
động kinh doanh, vừa phải tinh gọn 
hiệu quả bộ máy là 01 thách thức 
trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế

o Bên cạnh đó, hoạt động quản trị nhân 
sự bị áp lực bởi khủng hoảng kinh tế 
và buộc phải tăng tính hiệu quả

Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Xu hướng tái cơ cấu hệ thống NHTM, 
sáp nhập một số NHTM phản ánh sự 
không hiệu quả trong hoạt động quản 
trị của 1 số NHTM. Nhất là khâu quản 
lý rủi ro và tài sản nợ - có.

o Hoạt động của các quỹ đầu tư, quản 
lý vốn đầu tư nước ngoài cũng bị ảnh 
hưởng
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Khủng hoảng kinh tế và tác động 

o Bên cạnh các thách thức nói trên, còn 
có các cơ hội:

- Hợp nhất các TCTD, NHTM tăng 
sức mạnh tài chính và hợp tác

- Hợp nhất Doanh nghiệp và định 
chế tài chính thành tập đoàn kinh 
tế

Câu hỏi thảo luận 

o Hợp nhất và sáp nhập NHTM tạo ra 
các thuận lợi và khó khăn gì cho hoạt 
động QTNHTM?

Câu hỏi thảo luận 

o Thuận lợi:
- Quy mô vốn tăng cường
- Mạng lưới PGD tăng
o Khó khăn:
- Xu hướng QTDN khác nhau
- Lựa chọn cơ cấu Ban điều hành và 

BKS
- Văn hóa doanh nghiệp
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Khủng hoảng kinh tế và tác động

Nguồn: 
Cẩm 
nang 
vượt 
khủng 
hoảng 
của IFC

Radar 
nhận 
diện 
rủi ro

Tiếp tục nghiên cứu 

o Theo FCIC:
  “Bi kịch lớn nhất là chấp nhận cái 

điệp khúc rằng, không ai nhìn 
thấy trước cuộc khủng hoảng 
đang đến và do vậy đã không hành 
động gì. Nếu chúng ta chấp nhận 
quan điểm như vậy, chắc chắn 
khủng hoảng lại xảy ra lần nữa”. 

Thay lời kết

o Khủng hoảng tài chính 2007-2009, và 
sáp nhập ngân hàng, cho thấy hoạt 
động giám sát và quản trị rủi ro trong 
hệ thống ngân hàng còn nhiều bất cập 

o Tiếp theo, đó là sự thiếu quan tâm đúng 
mức đến hoạt động quản lý chất lượng 
trong hoạt động kinh doanh của các DN
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Thay lời kết

o Khủng hoảng tài chính và các tồn tại 
trong QT NHTM là 1 số nguyên nhân 
chính làm giảm năng lực cạnh tranh 
NHTM

o Do đó, để nâng cao năng lực cạnh 
tranh , các NHTM Việt Nam phải hoàn 
thiện bộ máy và nâng cao năng lực 
quản trị bằng cách giải quyết các tồn 
tại trong hệ thống quản lý đã phân tích 
như trên

Tài liệu tham khảo

o Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 
15/01/2010 của Bộ Tài chính (Thông 
tin)

o Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC của Bộ 
Tài chính và Quyết định số 
15/2007/QĐ-TTLK của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước (UBCK)

o The New York Times
o Vn Economy
o The Saigon Times
o Một số Ngân hàng TM


