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Giới thiệu Bairong

Bairong Technology Co., Ltd. 

 Thành lập vào tháng 3/2014, Bairong là một công ty Cretech (Công nghệ tín dụng) chuyên áp dụng công nghệ tiên tiến như
AI, big data và điện toán đám mây, mang đến sản phẩm và dịch vụ quản lý trọn vòng đời cho các tổ chức hoạt động trong
lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm, đầu tư, và quản lý tài sản.

 Bairong cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ fintech lớn nhất Trung Quốc. Với mục tiêu thúc đẩy nền văn hóa liêm chính
và xây dựng hệ sinh thái liêm chính, chúng tôi cam kết đóng góp xây dựng hệ thống đánh giá tín dụng quốc gia và hiện
thực hóa tài chính toàn diện!
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Ngân hàng Vay tiêu dùng Vay mua ô tô Bảo hiểm & 
Tín thác

Nền tảng 
trực tuyến
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Khó khăn trong đánh giá tín dụng

 Thực trạng: Tại Trung Quốc, báo cáo điều tra tín dụng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) là cơ sở
quan trọng, cho phép một số doanh nghiệp đánh giá hồ sơ vay vốn. Báo cáo bao gồm tình hình tín dụng của cá
nhân và doanh nghiệp.

 Khó khăn: Phạm vi đánh giá han chế, tỷ lệ dân số có đầy đủ lịch sử vay vốn dưới 50%, tổ chức đóng vai trò là
bên thứ ba có trách nhiệm cung cấp dữ liệu và dịch vụ phân tích dữ liệu, với sự hỗ trợ của fintech
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Sự tham gia của nhóm có thu nhập thấp, rủi ro 

cao.

Chất lượng người vay giảm

Việc chỉ dựa vào báo cáo tín dụng của PBOC gây 

khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tín dụng 

của nhóm người không có hồ sơ tín dụng.

Phạm vi đánh giá hạn chế

Nhiều DNVVN phải phụ thuộc nhiều vào quá 
trình thẩm định người vay, và quá trình phê 
duyệt phức tạp.

Thời gian phê duyệt chậm

Nguồn: Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiêm Trung Quốc
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 Giải pháp quản lý rủi ro thông minh hỗ trợ định chế tài chính xây dựng một chiến lược kiểm soát rủi ro trọn 
vòng đời. Bairong hỗ trợ định chế tài chính giảm đáng kể chi phí rà soát giấy tờ thủ công, đạt hiệu quả hoạt 
động cao, và quản lý toàn diện rủi ro cho người nộp hồ sơ.

Chương trình Kiểm soát Rủi ro Thông minh Trọn vòng đời

2

1

34

5 Chống gian 
lận

Marketing 
chính xác

Phê duyệt trước 
khi cho vay

Giám sát khoản vay 
giữa kỳ

Thu hồi 
nợ sau 
khi cho 

vay
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Marketing chính xác dựa trên KYC (xác định khách hàng)

Thông tin 
cơ bản

Tiêu dùng

Hành vi APP

Thông tin về 
tài sản

Các thông tin 
khác

Mô hình

+

Dán

nhãn

Big
data

Công nghệ xử lý 
dữ liệu

Giá trị cao?

Liệu có xảy ra 
tổn thất?

Sản phẩm 
tham khảo

Mức độ rủi ro

…

Hồ sơ
khách hàng

Hồ sơ đăng 
ký

• Với sự trợ giúp của big data và công nghệ xử lý dữ liệu, mô hình kinh doanh dần có sự dịch chuyển, từ “lấy sản phẩm 
làm trọng tâm” thành “lấy người dùng làm trọng tâm”

• Mô hình phản hồi marketing (marketing response model) tìm kiếm hiệu quả người dùng tìềm năng và có tỷ lệ phản hồi 
cao, cũng như thu hẹp phạm vi marketing.

Tăng 30%
tỷ lệ chuyển đổi

Cải thiện AUM
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Các hình thức gian lận với công nghệ cao

Nhận diện khuôn mặt

Mối quan hệ bất thường

Liên kết bình thường

CellID

Gian lận theo nhóm
Hệ thống kiểm soát nhóm

 Với sự trợ giúp của fintech,  ngân hàng có thể phê duyệt và cho vay trực tuyến, nhưng các loại gian lận mới – dựa trên đặc điểm của các 

sản phẩm này – cũng không ngừng được nâng cấp.

 Dù khách hàng được hưởng dịch vụ linh hoạt và tiện lợi, rủi ro gian lận trong hoạt động của ngân hàng ngày càng khó phát hiện và 

chuyên nghiệp. 
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Loại gian lận

Hồ sơ quá hạn

……

Lịch sử xấu

Gian lận có tổ chức và có âm 
mưu từ trước 

……

Gian lận theo nhóm

Mạo danh người khác để đăng ký

Giả mạo danh tính

Điền thông tin giả để được 
xác nhận cho vay

Giả mạo thông tin

Định chế tài chính

Gian lận qua thiết bị

Các loại gian lận phổ biến
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Dữ liệu bổ sung về chống gian lận và đánh giá tín dụng

Công việc ổn định

Thu nhập ổn định

Thông tin tiêu dùng

Mức độ ổn định

Nhu cầu vốn

Áp lực trả nợ

Thông tin pháp lý

Hồ sơ cho vay nặng lãi

 Bairong đánh giá mô hình hành vi của người vay từ nhiều khía cạnh khác nhau, giúp đánh giá đầy 
đủ rủi ro tín dụng của người vay. Dữ liệu đa chiều và toàn diện giúp hoàn chỉnh hồ sơ người vay ở 
giai đoạn trước khi cho vay.
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Số tiền chi cho game online

Số tiền chi cho game online và nguy cơ 
vỡ nợ

• Trong 12 tháng qua, người chơi chi càng nhiều cho game online, thì khả năng vỡ nợ càng lớn.
• Dữ liệu đa ứng dụng (multiple application data) là một khía cạnh quan trọng trong đánh giá tín dụng.

Ví dụ - Đăng ký cùng lúc nhiều hồ sơ, thêm việc chi tiêu cho game online
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Điểm chống gian lận

Rủi ro cực cao Rủi ro cao Rủi ro trung bình Rủi ro thấp Rủi ro cực thấp

Quy tắc + Mô hình

Mức độ rủi ro

Quy tắc kiểm soát rủi ro

Thuật toán XGBoost Deep Learning SVM Học trực tuyếnHồi quy logistic

Big Data

VAR3 VAR4 VAR5 …… VAR1884VAR1 VAR2

…… KhácỨng dụng Danh sách 
đen Tính ổn định Tiêu dùng Mua sắm online

Cấu trúc mô hình

Giảm chiều kích dữ liệuBiến số phái sinh Lựa chọn tính năng

Điểm tín dụng
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Ví dụ: Điểm đánh giá tín dụng
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 Ví dụ: phạm vi cho điểm và mức độ rủi ro tín dụng:
[300,650) Rủi ro cao, Từ chối； [650,720) Rủi ro trung bình Đang chờ xử lý； [720,1000] Rủi ro thấp, Đạt

 Thay đổi trong kinh tế vĩ mô và chiến lược marketing có thể làm sai lệch mô hình, do đó cần theo dõi và điều chỉnh mô 
hình.

Chỉ số ổn định <0.1 0.1~0.3 >0.3

PSI Ổn định Cảnh báo:
Kiểm tra mô hình

Thẻ điểm tái cấu 
trúc
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Ví dụ: Tối ưu hóa quy trình phê duyệt trước khi cho vay

Từ chối

Điểm PBOC
Điểm Bairong

Chiến lược 
Bairong

Có Không

Từ chối Phê 
duyệt

Phê 
duyệt

Phê duyệt 
tự động

Đánh giá 
thủ công

30%
60%

Tỷ lệ phê duyệt tự động

5,54%
2,19%

Tỷ lệ vỡ nợ giảm

80%
90%

Tỷ lệ phê duyệt tăng

Chiến lược cũ Chiến lược mới

Hồ sơ đăng ký
Bộ chống gian lận PBOC

Bộ chống gian lận Bairong

Xác thực ID

Bộ chống gian lận nội bộ

Điều kiện 
từ chối tự 

động

Có

Không

Áp dụng 
PBOC

12,5%

50%

40%
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Giám sát khoản vay – Chiến lược

Quy tắc rủi 
ro cao

Quy tắc rủi 
ro thấp

Quy tắc rủi ro 
trung bình

Quy tắcThẻ điểm hành vi
Cấp Khoảng Tỷ lệ

1 [0,400) 0,43%

2 [400,450)
1,22%

3 [450,500)

4 [500,550)

5,96%5 [550,600)

6 [600,650)

7 [650,750) 9,78%

8 [750,825)

83,63%9 [825,875)

10 >875

Phân loại

Hạng Tỷ lệ
Tỷ lệ tài 
khoản 

không đạt
Mức tăng

A 54,85% 3,26%

B 32,16% 5,31%

C 11,28% 12,18% 221%

D 1,71% 36,59% 660%

 Chia khách hàng theo hạng A ~ D theo quy tắc và thẻ điểm. Rủi ro hạng A tương đối thấp, có thể triển khai bán chéo (cross-selling) với 
nhóm khách hàng này; rủi ro hạng D tương đối cao, cần cảnh báo sớm.

 Tỷ lệ khách hàng hạng D chỉ là 1,71%, trong khi tỷ lệ vỡ nợ là 36,59%. 
 Giám sát chất lượng khách hàng hiện tại theo thời gian thực, sớm nhận diện và xử lý rủi ro tiềm tàng, giảm chi phí giám sát một cách hiệu 

quả. 

Tỷ lệ nợ xấu 
tổng quát của 
mẫu là 5,5%



Strictly Confidential

Thu hồi nợ sớm Thu hồi nợ giữa 
hạn

Thu hồi nợ trễ 
hạn Xử lý tài sảnThu hồi nợ 

trước hạn

Nội bộ Nội bộ + Tác động từ 
bên ngoài

Đội ngũ chuyên 
nghiệp

IVR/SMS
IVR SMS/Gọi 

điện/Robot thu hồi 
nợ

Phương thức ngoài/triển khai pháp lý/bán 
tài sản

C card+hồ sơ khách 
hàng/SMS/Gọi 

điện/Robot thu hồi nợ

Trước 1 tuần 2-3 tuần 4-6 tuần Trên 6 tuần1 tuần

Kết hợp giữa gọi trực 
tiếp và dùng voicebot, 
kịp thời chốt khoản trả 
nợ

Áp dụng nhiều cách 
thu hồi nợ với khách 
hàng có khả 
nặng/thiện chí trả nợ, 
và phân bổ nguồn 
lực hợp lý

Hướng dẫn trả nợ 
trước

Chủ yếu giải quyết khách hàng có rủi ro cao, 
trong phạm vi tuân thủ, sử dụng nhiều biện 
pháp để khắc phục tổn thất

Xây dựng chiến lược thu hồi nợ khác nhau giúp cải thiện hiệu quả thu nợ tổng thể

Quản lý sau khi cho vay – Chiến lược
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Thu hồi nợ sau khi cho vay –Robot thu hồi nợ Bai Xiaorong 

Tình huống
được hỗ trợ

Hệ thống robot

Marketing

Tính tư
ơng tácTính tương tác

（IVR）
Bộ não

（NLP）

Dịch thuật
（ASR）

Bộ tổng hợp
（TTS）

Nhắc nhở

Thu hồi nợ

Hậu kiểm 
tra

Voice bot Thủ công

Tỷ lệ trả lời 61,1% 57,7%

Tỷ lệ đưa ra câu trả lời 
hoàn chỉnh 69,0% 72,5%

Cam kết hoàn trả 66,8% 75,1%

Tỷ lệ thu hồi nợ 47,79% 51,13%

Tỷ lệ khiếu nạiTỷ lệ thu hồi

Tính hiệu quả Chi phí
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Chân thành cảm ơn!
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