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THÔNG TIN TÓM TẮT  

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

1. Đề tài luận án : “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Công thương Việt nam”. 

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng    Mã số: 9.34.02.01 

2. Họ và tên NCS: Nguyễn Như Dương 

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS., TS Đinh Xuân Hạng   

4. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

Luận án đã nghiên cứu, hệ thống và bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về quản 

trị RRTD cũng như phương pháp đo lường RRTD, bổ sung nội dung quản trị RRTD 

trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế, các mô hình quản trị RRTD tiên tiến, 

vận dụng sáng tạo những nguyên tắc quản trị RRTD của hiệp ước Basel 2… Luận án 

cũng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản trị RRTD của một số quốc gia trên thế 

giới có trình độ phát triển hoặc cùng trong khu vực có điều kiện kinh tế tương đồng 

với Việt Nam, từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm trong quản trị RRTD cho Ngân 

hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

+ NCS đã sử dụng những kiến thức lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng: 

nội dung, mô hình đo lường rủi ro tín dụng, mô hình quản trị rủi ro tín dụng và quản trị 

rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel 2 để phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện thực 

trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt 

nam. Với phương pháp này NCS đã chỉ ra mức độ thành công, đưa ra những kết quả 

nghiên cứu thực trạng đáng tin cậy, đây là phương pháp đánh giá thực trạng có nhiều 

ưu điểm hơn so với các công trình có đề tài tương tự đã công bố 

+ Đề xuất các giải pháp mới, nội dung tiên tiến, hiện đại nhằm tăng cường công 

tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam 

đến năm 2030 như: Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng, Ứng dụng công nghệ 
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thông tin trong quản trị rủi ro tín dụng và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, thiết lập 

mô hình đo lường rủi ro tín dụng … 

Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất một số kiến nghị với các cơ quan nhà nước 

nhằm tăng cường quản trị RRTD tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt 

nam 

                                                                                                                              Hà nội, ngày     tháng 12  năm 2018 

                                    CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                                      NGHIÊN CỨU SINH 
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