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Chuyên gia về Chuẩn mực Basel của PwC chia sẻ kinh 

nghiệm quốc tế với các ngân hàng Việt Nam 
Triển khai thế hệ mới về tài sản có rủi ro theo Thông tư 41 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017 – Trong hai ngày 19/10 và 20/10 tại Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh, công ty Tư vấn PwC Việt Nam đã tổ chức hội thảo dành cho các nhà lãnh đạo ngân hàng 

với chủ đề “Tài sản có trọng số rủi ro Thế hệ mới – Góc nhìn quốc tế và sự sẵn sàng của ngành Ngân 

hàng Việt Nam”.  

Hội thảo có sự tham gia của ông Martin Neisen, Lãnh đạo Toàn cầu về chuẩn mực Basel IV của PwC, 

các chuyên gia PwC đến từ Malaysia, Pakistan, Việt Nam, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước và hơn 

70 khách mời là thành viên Ban điều hành, lãnh đạo và đại diện Khối quản trị rủi ro, và Khối tài chính 

của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về việc áp dụng phương pháp tiếp cận 

cơ bản mới cho tính toán tài sản có trọng số rủi ro (hay còn gọi là RWA) theo Thông tư 41/2016/TT-

NHNN.  

Mặc dù được biết đến rộng rãi là quy định Basel II đầu tiên ở Việt Nam, nhưng điểm cải cách nổi bật 

của thông tư này chính là cách tính rủi ro tín dụng theo phương pháp chuẩn hóa dựa trên các nội 

dung sửa đổi mới nhất về RWA của Ủy ban Basel, mà giới ngân hàng quốc tế thường gọi là “Basel 

IV”. 

“Các thông lệ quốc tế mới nhất về RWA có thể mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng Việt Nam, 

như hoàn thiện các chính sách và quy trình quản lý, tăng cường quản trị vốn, nâng cao độ nhạy với 

rủi ro, cũng như hỗ trợ khả năng so sánh mức an toàn vốn giữa các ngân hàng của cơ quan giám 

sát,” ông Martin Neisen cho biết. 

“Tuy nhiên, sự thay đổi toàn diện chưa từng có về RWA cũng đang đặt ra những thách thức to lớn 

cho các ngân hàng quốc tế trên thế giới. Kinh nghiệm triển khai của chúng tôi với các ngân hàng này 

đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh chiến lược quản trị vốn, tái cơ cấu danh mục tài sản, thay đổi sản phẩm 

ngân hàng và mô hình hoạt động là giải pháp tất yếu.” 

Theo các chuyên gia PwC, tính toán tài sản có rủi ro là một nỗ lực dài hạn. Để áp dụng tính toán tài 

sản rủi ro theo Thông tư 41, các ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị sẵn phương pháp luận, dữ liệu, hệ 

thống, nguồn nhân lực. Nhiệm vụ này có thể yêu cầu từ 9 đến 18 tháng tùy thuộc vào quy mô của 

ngân hàng và trạng thái của dữ liệu và hệ thống. 

Bài toán tiếp theo là cần làm gì với kế hoạch kinh doanh để tăng vốn lên mức yêu cầu. Thông thường, 

từ khi ra quyết định thay đổi chiến lược hay tối ưu hóa danh mục cho tới khi có tác động, độ trễ chính 

sách tại các ngân hàng có thể là một đến hai năm. 

“Tổng quãng thời gian các ngân hàng cần để thực sự tuân thủ quy định về Thông tư 41 có thể là 2 

đến 3 năm. Trong khi mốc thi hành thông tư 41 hiện chỉ còn 2 năm tới. Nếu lãnh đạo các ngân hàng 
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chưa xem việc triển khai RWA theo Thông tư 41 là một công việc ưu tiên thì họ cần thay đổi suy nghĩ 

và bắt đầu dành tối đa thời gian và nguồn lực cho sự chuyển đổi này ngay từ bây giờ,” bà Đinh Hồng 

Hạnh, Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính của PwC Việt Nam nhận định./. 

 
Thông tin cho tòa soạn: 
 

Giới thiệu PwC 
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan 
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 158 quốc gia với hơn 236.000 nhân viên 

luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và tư vấn thuế 
và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về 
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 

Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên 
gia của chúng tôi gồm khoảng 1.000 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh 

doanh tại Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và 
tư vấn trên cả nước. Chúng tôi có một công ty luật tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có 
trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội.  

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho 

khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên 
toàn thế giới.  
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