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Lịch sử khủng hoảng và rủi ro

Tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản 2001 do thất bại 
trong kiểm toán và quản trị BCTC thiếu minh bạch
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Lịch sử khủng hoảng và rủi ro

5Phá sản trong cuộc khủng hoảng tín dụng BĐS năm 
2008 do thất bại trong quản trị rủi ro và pháp lý

Lịch sử khủng hoảng và rủi ro
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Lịch sử khủng hoảng và rủi ro

7Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của VN so các nước (%)
Nguồn: NHNN. https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/

Nội dung bài giảng

§ Ôn lại bài cũ: rủi ro, phân loại rủi ro

§ Giới thiệu chung, khái niệm, phân loại kiểm soát

§ Một số vấn đề cơ bản về kiểm soát rủi ro 

§ Các công cụ và kỹ thuật kiểm soát rủi ro

§ Những thách thức trong quản lý rủi ro

§ Các hình thức giám sát

§ Đánh giá và báo cáo những khiếm khuyết

§ Ví dụ minh họa công cụ PDCA kiểm soát, giám sát rủi ro

8

Đọc trước từ trang 275 đến 292, giáo trình N.T.L.D
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Mục tiêu bài giảng

§ Trang bị cho sinh viên nhận thức về văn hóa rủi 
ro, kiểm soát và quản lý rủi ro trong doanh 
nghiệp và ngân hàng

§ Qua đó sinh viên có thể phân tích, đánh giá, sử 
dụng các kỹ thuật kiểm soát, giám sát và quản lý 
rủi ro tạo tiền đề cho xây dựng báo cáo quản lý 
rủi ro trong tổ chức

9

Thuật ngữ tiếng anh

n Risk: Rủi ro

n Risk management: Quản lý rủi ro

n Risk assessment: Thẩm định rủi ro

n Evaluate risk: Đánh giá rủi ro

n Risk analysis: Phân tích rủi ro

n Identify the risk: Nhận diện rủi ro

n Risk control: Kiểm soát rủi ro

n Management control: Kiểm soát quản trị

n Monitor and review: Giám sát và đánh giá
10

DefinitionÔn lại kiến thức

Định nghĩa, phân loại rủi ro

Rủi ro trong hoạt động 
doanh nghiệp được hiểu 

như những tổn thất về vốn 
đầu tư ban đầu do kết quả 

kinh doanh khác với kế 
hoạch lợi nhuận dự tính.

Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

12

Kiểm soát nội bộ
• Môi trường kiểm soát
• Hoạt động kiểm soát
• Thông tin
• Giám sát

Nhận diện rủi ro
Phân tích
Đánh giá rủi ro

Hiệu quả hoạt 
động

• ROA, ROI, 
ROE, ROS

• Lợi nhuận...

Quản lý, kiểm soát rủi ro
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Phân loại hoạt động kiểm soát  

13

Kiểm soát nội bộ là các 
quá trình, thủ tục, hệ thống, 
chính sách, quy định đảm 
bảo tuân thủ pháp luật , 
quy định của công ty, độ tin 
cậy BCTC, giúp cải thiện 
hoạt động. 
KSNB giúp phát hiện, lên 
kế hoạch xử lý, giảm thiểu 
rủi ro và tận dụng các cơ 
hội
Khác với quản lý rủi ro là 
nhận diện các cơ hội và 
nguy cơ

Kiểm tra 
ngăn ngừa

để giảm sai sót trong 
quy trình, quy định

Kiểm tra 
phát hiện

để phát hiện sai sót

Kiểm tra 
điều chỉnh

thay đổi hành vi không 
mong muốn

Kiểm tra 
khôi phục

khôi phục tình trạng 
mong muốn

Kiểm tra 
định hướng

ngăn ngừa sai biệt so 
với định mức, tiêu 

chuẩn

Phân loại theo mục đích

14

Các hoạt động kiểm soát theo COSO

SOÁT XÉT CỦA 
CẤP CAO

So sánh thành tích thực tế so với kế hoạch
ngân sách, dự báo, thời kỳ trước, đối thủ

XỬ LÝ THÔNG TIN
VD: 1 yêu cầu của khách hàng chỉ chấp nhận
khi tham chiếu đến hồ sơ của khách hàng

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 
/HOẠT ĐỘNG

VD: soát xét báo cáo của các chi nhánh về 
kết quả hoạt động

CÁC KIỂM SOÁT 
VẬT LÝ

Kiểm kê thiết bị, tồn kho, tiền, tài sản, 
so sánh thực tế và sổ sách

PHÂN CHIA 
TRÁCH NHIỆM

Để giảm rủi ro của sai sót (KT thanh toán 
không nên là thủ quỹ...)

CÁC CHỈ SỐ 
THÀNH TÍCH

Phân tích để thấy các kết quả không kỳ 
vọng, xu hướng bất thường

n Giúp đảm bảo hoạt động quản trị, lãnh đạo 
chú trọng đến các rủi ro

n Công tác kiểm soát: chuẩn y (approval), ủy 
quyền (authorization), thẩm định (verification), 
làm khớp các sai biệt (reconciliation), soát xét 
(review), bảo vệ tài sản, phân tách nhiệm vụ 
(segregation of duties),...

Hoạt 
động

Báo cáoChiến 
lược

4 mục tiêu của kiểm soát

Tuân 
thủ

16

Các yếu tố của hoạt động kiểm soát

• Chính sách có thể truyền thông 
bằng lời hay văn bản

• Khảo sát các điều kiện lập thủ 
tục (VD: CS, điều kiện học bổng)

• Theo dõi qua báo cáo hay trao 
đổi trực tiếp

Các chính 
sách thiết lập

Các thủ tục 
thực thi chính 

sách
Hoạt động kiểm 

soát
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Tính chất đặc thù của kiểm soát

w Mỗi tổ chức có mục tiêu và 
khác biệt về ứng xử rủi ro 
nên cần các công cụ và 
hoạt động kiểm soát riêng

w Hoạt động kiểm soát phản 
ánh các điều kiện môi 
trường và ngành mà tổ 
chức đang hoạt động

w Sự phức tạp của tổ chức, 
bản chất và phạm vi hoạt 
động ảnh hưởng đến h/đ 
kiểm soát

Kiểm soát 
ngăn ngừa

Kiểm soát 
phát hiện

Kiểm soát 
bằng tay

Kiểm soát 
bằng máy tính

Kiểm soát 
quản trị

Các hoạt động kiểm soát phổ biến

Một số thủ tục kiểm soát

Phát hiện 
sai sót, 
không phù 
hợp với yêu 
cầu, chuẩn 
mực

Thực hiện 
bởi con 
người không 
qua MMTB 
(kiểm tra sổ 
sách...)

Các quy 
định, quy 
trình, thủ 
tục thực 
hiện công 
việc là công 
cụ KSNN

Kiểm tra tự 
động đối với 
hạn mức nợ 
của khách 
hàng

Đo lường 
thành tích 
liên quan đến 
tài chính và 
phi tài chính

Kiểm soát quản trị là gì

n Kiểm soát: quá trình trong đó các nhà 
quản lý ảnh hưởng các thành viên khác 
của tổ chức nhằm thực thi các chiến lược 
của tổ chức.  

Kiểm soát quản trị giúp ích cho việc đánh 
giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro (xác lập 
trách nhiệm, phân chia nhiệm vụ, luân 
chuyển vị trí công việc, lập hồ sơ những 
quyết định quan trọng và sự kiện đặc biệt, 
lập văn bản chính sách và thủ tục). 

Quy trình quản lý rủi ro

Project 
Scope/Strategy/

Conditions

Structuring

Risk 
Identification

Risk 
Assessment

Risk 
Analysis

Risk 
Management 

Planning

Risk 
Management 

Implementation

20
Sau khi nhận diện, phân tích, đo lường, là kiểm sóat, 
phòng ngừa và tài trợ rủi ro khi nó xuất hiện
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Kiểm sóat theo mức rủi ro

Chấp nhận

High Risk

Medium Risk

Medium Risk

Low Risk

• Mất điện thoại, máy tính • RR tín dụng
• KH chờ lâu, chưa trả lời KH

• Lỗi nhập liệu• Rút tiền ngân hàng sót 1 
tờ

Kiểm soát

Chia sẻ Giảm thiểu & Kiểm soát

Ma trận rủi ro

Hậu quả

K
h

ả n
ăng

 xả
y ra

Minor      Moderate    Severe

Likely

Unlikely

Very
unlikely

OK x x

? x

??

OK = RRo chấp nhận
         (RRo thấp)

? = nghi ngờ
Nghĩ đến các lựa chọn khác

?? = rất nghi ngờ
Hoặc Đừng làm
Hoặc Tiến hành với cẩn trọng

x = RRo ko thể chấp nhận

ĐỪNG LÀM!

Giải thích

OK

OK

OK

11 Kỹ thuật kiểm soát rủi ro

 Né tránh rủi ro   Giảm thiểu tổn thất Phòng ngừa rủi ro

Thẩm định due-di
- 

Kiểm tra tự động

 

11 Kỹ thuật kiểm soát rủi ro

 Tài trợ rủi ro   Kế hoạch back up     Kiểm tra chéo

Phân tán rủi ro
- 

(tránh lỗ trong 1 
ngành)

Chuyển giao rủi roChấp nhận rủi ro

 



2/10/2021

3-25

P
e

rc
e

n
t 

(%
) 

từ
 m

ỗ
i 

n
g

u
y

ê
n

 n
h

â
n

Các nguyên nhân sụt giảm chất lượng
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Phân tích nguyên nhân bằng đồ thị Những thách thức trong quản lý rủi ro

Thu thập, tổ chức dữ liệu rủi ro

Khó khăn về mô hình định lượng rủi ro

Mô phỏng phân tán rủi ro tín dụng

Phá sản, khủng hoảng cho thấy “quá lớn để sụp đổ”

Rủi ro hệ thống, thách thức những tiêu chuẩn ngành

Định nghĩa hoạt động giám sát

 1 quá trình thực hiện các kiểm soát, 
đánh giá các  hoạt động 1 cách liên tục, đánh giá độc 
lập và báo cáo kết quả, khiếm khuyết cần khắc phục

Giám sát là theo dõi, kiểm soát 
liên tục những hoạt động đảm 

bảo đạt mục tiêu

Các hình thức giám sát

ØGiám sát liên tục 
(đánh giá của ban 
điều hành KPI kinh 
doanh: doanh thu, 
tiền mặt, chỉ số tài 
chính, thống kê hoạt 
động, so sánh tình 
hình SX, tồn kho, 
chất lượng, bán 
hàng...)

ØĐánh giá riêng biệt
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Đánh giá riêng biệt

Thực hiện khi thay đổi chiến lược, các quá 
trình chủ yếu, cơ cấu tổ chức

Toàn bộ tổ 
chức hay 1 số 

phòng ban, 
lĩnh vực KD

Ban quản trị, 
Kiểm toán/KS 
nội bộ, chuyên 
gia bên ngoài

-Sơ đồ tổ chức, 
mô tả chức 

năng, công việc, 
thủ tục hoạt 

động, chỉ tiêu 
thành tích KPI

Các bản kiểm 
tra, bản câu hỏi, 
so sánh QTRR 
với DN khác

Đánh giá riêng biệt

Measure

Control

Define

Analyze

Improve

Thiết lập biên bản để ra 
quyết định hiệu quả

Báo cáo cho CEO những vi 
phạm nghiêm trọng về thủ 
tục và chính sách

Báo cáo ban quản trị những 
khiếm khuyết của QTRR và 
kiểm soát của đơn vị họ phụ 
trách

3-31

Công cụ PDCA kiểm soát, giám sát rủi ro

1. Plan
Identify  
problem and 
develop  plan 
for 
improvement.

2. Do
Implement  plan 
on a test basis.

3. Study/Check
Assess  plan; is it 
working?

4. Act
Institutionalize 
improvement; 
continue  cycle.

Minh họa PDCA trong KSNB ở NHTM

n Plan (Kiểm soát)
- Giao nhiệm vụ thành viên tổ KSNB
- Kiểm tra chứng từ phù hợp với quy trình tín 
dụng, TTQT
- Chuẩn bị questionaires (check-list)
n Do
- Tổ chức họp sơ bộ, họp kết thúc
- Lập báo cáo kết quả kiểm soát, ghi nhận rủi 
ro
n Check
- Quy trình Kiểm soát nội bộ, tín dụng, TTQT, 
các chỉ số thành tích, hạn mức tín dụng
n Act
- Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp
- Bổ sung mẫu biểu, chứng từ còn thiếu
- Truyền thông pháp luật nâng cao nhận thức 
và tuân thủ, đào tạo
- Đánh giá lãnh đạo về kết quả KSNB

Phòng ngừa rủi ro thông 
qua 3 đối tượng: con 
người, quy trình (chính 
sách), và công nghệ
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Câu hỏi thảo luận

n Trong 1 Ngân hàng thương mại hay 1 DN, lợi ích của hoạt 
động KSNB là gì ?

n Gợi ý trả lời: thứ 1, giúp giảm thiểu gian lận trong kế toán, 
tăng độ tin cậy BCTC

thứ 2, cải thiện hiệu quả 
hoạt động trong DN

thứ 3, tuân thủ quy định, 
luật lệ

thứ 4, bảo toàn tài sản

Kết luận

§ Các yếu tố của hệ 
thống KSNB: môi 
trường KS, thẩm định 
rủi ro, thông tin và 
giao tiếp, hoạt động 
KS, và giám sát

§ Giám sát QTRR qua 
đánh giá riêng biệt các 
thành tố: chiến lược, 
hoạt động, tuân thủ, 
báo cáo và tài chính.

Tài liệu tham khảo

n Quản trị rủi ro doanh nghiệp, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp 
và các tác giả, NXB Hồng Đức. 2018.

n http://www.coso.org

n Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Cty đại chúng

n Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều 
NĐ 71 về quản trị công ty đại chúng

n sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWidth=20%2
5&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV334382&rightWidth=
0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=20242864375186095#%40%3F_afrLoop
%3D20242864375186095%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DS
BV334382%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFoot
er%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D7zol49dx1_9

35

Các yếu tố của kiểm soát nội bộ
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Xử lý rủi ro và khắc phục khiếm khuyết

Define

Measure

Analyze

Design

Validate

Improve

Control

Continuous Improvement Reengineering

Source:  Business Risk Assessment.  1998 – The Institute of Internal Auditors

Control It

Share or
Transfer It

Diversify or
Avoid It

Risk
Management

Process
Level

Activity
Level

Entity Level

Risk
Monitoring 

Identification

Measurement

Prioritization

Risk
Assessment

Risk Analysis
Quản lý, kiểm soát, giám sát rủi ro

• Ví dụ về rủi ro
• Làm thế nào quản lý rủi ro

Câu hỏi

40

Business Activity

The Business Organisation as a Transformation System
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Measurement

M
ea

su
re

m
en

t

M
easurem

ent

Measurement

Empowerment/ 
Shared Leadership

Process 
Improvement/ 

Problem 
Solving

Team 
Management

Customer 
Satisfaction

Business 
Results

The Continuous Improvement Process

. . .

Presentation
Implementation
Monitoring

Solution
Problem results

Problem 
Analysis
Cause and effect
Data collection 
and analysis

Problem 
Identification
List alternatives
Consensus
Brainstorming

Training
Group processes
Data collection
Problem analysis

Organization
8-10 members
Same area
Supervisor/moderator

Quality Circle

Internal auditors can add value by:
Plan Quality

Scope Baseline

Cost Performance 
Baseline

Schedule Baseline

qCost-benefit analysis

qCost of quality

qControl charts

qBenchmarking

qDesign of experiments

qStatistical sampling

qFlowcharting

qProprietary quality 
management methodologies

qAdditional quality planning 
tools

Inputs OutputsTools & Techniques

Risk Register

Enterprise 
Environmental Factors

Organizational Process 
Assets

Quality Management 
Plan

Quality Metrics

Process 
Improvement Plan

Quality Checklists

Project document 
updates

Perform 
Quality 
Assuranc
e

Perform 
Quality 
Control

Plan 
Quality

Stakeholder Register


