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ách đây 15 năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được thành lập theo
Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 09/11/1999 của Thủ tướng
Chính phủ và chính thức hoạt động từ ngày 07/07/2000. Sự ra đời
của BHTGVN gắn với một giai đoạn quan trọng trong công cuộc đổi
mới kinh tế đất nước nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng.
Nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định
của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn,
lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Trong quá trình 15 năm thành lập và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà
nước giao. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam mà dấu ấn rõ nét nhất là sự ra đời Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2013 – văn bản pháp
lý cao nhất điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Để có được ngày hôm nay, không thể không kể đến những đóng góp mồ hôi, công sức, trí tuệ và
nỗ lực tập thể của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam qua các
thời kỳ. Cuốn “Kỷ yếu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - 15 năm xây dựng và phát triển” được xây
dựng với mục đích khắc họa những bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam một cách hệ thống bằng tư liệu, hình ảnh. Chúng tôi mong rằng cuốn kỷ yếu này sẽ
truyền lửa cho các thế hệ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khát khao cống hiến, tâm huyết với sự phát
triển của tổ chức.
Ban biên tập Kỷ yếu xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đối tác trong
nước và nước ngoài… đã gửi thư chúc mừng, chia vui với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhân kỷ
niệm 15 năm hoạt động. Xin trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam đã đóng góp ý kiến và cung cấp tư liệu quý giá để Ban biên tập hoàn thành
cuốn kỷ yếu này.
Dù đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để sưu tầm tài liệu, biên tập, biên soạn cho Kỷ yếu, tuy
nhiên trong quá trình xuất bản Kỷ yếu không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận
được ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các chuyên gia kinh tế, tài chính,
ngân hàng, các thế hệ cán bộ, người lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện
Kỷ yếu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong những lần xuất bản sau.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ban biên tập
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THƯ CHÚC MỪNG
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
GỬI CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP (9/11/1999 – 9/11/2014)

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (09/11/1999 - 09/11/2014) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi thân ái gửi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác trong hệ thống Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành, với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận,
BHTGVN đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng.
Chính sách bảo hiểm tiền gửi được kiểm nghiệm bằng thực tế hoạt động của BHTGVN những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống, thể
hiện ở hiệu quả công tác kiểm tra, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi từng bước được nâng cao; việc chi
trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác xây dựng và phát triển mạng lưới, nguồn nhân lực phù hợp
với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, công tác nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh … những kết quả đó đã góp
phần quan trọng duy trì sự ổn định và phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, giữ vững ổn định, an ninh kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thư chúc mừng
CỦA THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ngành Ngân hàng đang cùng cả nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới với những nhiệm vụ to lớn nhưng không ít khó khăn, thách thức. Trong
những năm tới, trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, BHTGVN cần có chiến lược
phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi đúng đắn, phù hợp; phát huy tối đa những lợi thế và nguồn lực của toàn hệ thống; đoàn kết, nhất trí
để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra. Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của 15 năm xây dựng và phát triển,
tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên BHTGVN sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, năng động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, luôn xứng đáng là một định chế tài chính nhà nước quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Y

Thân ái!

NGUYỄN VĂN BÌNH
Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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ĐẢNG ỦY KHỐI
DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÀ NỘI, ngày 18 tháng 8 năm 2014
*

THƯ CHÚC MỪNG
15 NĂM BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
(09/11/1999 – 09/11/2014)
Thân gửi: Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam!
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (09/11/1999 – 09/11/2014), tôi xin gửi tới
tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một định chế tài chính quan trọng, được Đảng, Nhà nước giao trọng trách bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định
của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Trong suốt
chặng đường 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,
Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong đơn vị,
lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, thực
hiện tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Thư chúc mừng
CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Y

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những
thành tích đã đạt được của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Phát huy truyền thống 15 năm xây dựng và trưởng thành,
tôi mong muốn và tin tưởng rằng bằng kinh nghiệm và nội lực của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, đạt
được nhiều thành công hơn nữa, ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng
an toàn, lành mạnh và bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền; xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã
hội trong đơn vị vững mạnh toàn diện; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.
Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
BÙI VĂN CƯỜNG

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW
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Thư chúc mừng
CỦA GIÁM ĐỐC QUỐC GIA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) TẠI VIỆT NAM

Y

ÔNG NGUYỄN VĂN THẠNH
CHỦ TỊCH HĐQT – BHTGVN
TẦNG 12-14, TÒA NHÀ THỦ ĐÔ
109 TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẬN HOÀN KIẾM – HÀ NỘI – VIỆT NAM

MR. NGUYEN VAN THANH
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
DEPOSIT INSURANCE OF VIETNAM
12TH-14TH FLOOR, CAPITAL TOWER
109 TRAN HUNG DAO STREET
HOAN KIEM DIST HA NOI, VIETNAM

Cơ quan đại diện thường trú tại Việt Nam
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

Vietnam Resident Mission
Hanoi, 3 October 2014
Kính gửi ông Nguyễn Văn Thạnh,
Nhân dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), thay mặt Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), tôi xin gửi lời
chúc mừng trân trọng nhất đến toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ của BHTGVN.

Dear Mr. Thanh,
On the 15th Anniversary of the Deposit Insurance of Vietnam. I would like to send on behalf of the Asian Development Bank (ADB), our sincere
congratulations to the Deposit Insurance of Vietnam (DIV) itself and its all staff.
Over 15 years, the DIV has well implemented its mandate in protecting legal rights and interests of small depositors, contributing to maintaining
the stability of credit institutions and the safety of banking business. The establishing of DIV has provided Viet Nam with additional protection
against bank runs and encouraged small-scaled depositors to save through banks, thus mobilizing domestic financial savings. The DIV’s network
has been expanded in the important economic areas of the country. The DIV’s operations have enhanced public confidence in the banking
system. It is obvious that the DIV has made a considerable contribution to the safe and sound development of the credit institutions.
As a prime development partner, ADB has provided support to the formulation of legal foundation for DIV’s establishment and operations. We
are delighted to evidence the achievements and progress made so far by DIV. In particular, in light with recent financial sector development, the
issuance of new Law on Deposit Insurance marked a step forward in improving legal framework for deposit insurance operation and management.
The new law and its guiding documents have enabled more effective deposit insurance operations for better protecting legal rights of the depositors,
contributing to the financial stability, and meeting the requirements of the development and integration of the economy.
It is again our great honor to join you all in celebrate of the 15th Anniversary of the Deposit Insurance of Viet Nam with our best wishes for its
further development. We hope that Deposit Insurance of Viet Nam will succeed in the path ahead.
Wish you all healthy, happiness, and success.

Trong suốt 15 năm qua, BHTGVN đã triển khai hiệu quả vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn
định các tổ chức tín dụng (TCTD) và an toàn hoạt động ngân hàng. Chủ trương thiết lập BHTGVN giúp ngăn ngừa tình trạng rút tiền hàng
loạt, khuyến khích người dân gửi tiền tại các ngân hàng, qua đó đẩy mạnh quá trình huy động tiết kiệm tài chính nội địa. BHTGVN với mạng
lưới được mở rộng đến các địa bàn kinh tế trọng điểm của đất nước rõ ràng đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh
của các TCTD.
Là một đối tác chiến lược về phát triển, ADB đã hỗ trợ BHTGVN trong quá trình thiết lập cơ sở pháp lý về việc xây dựng và vận hành tổ chức
và chúng tôi rất vinh dự được chứng kiến những thành tựu BHTGVN đã đạt được suốt chặng đường vừa qua. Đặc biệt, trong bối cảnh phát
triển của khu vực tài chính gần đây, việc Luật BHTG được ban hành là một bước ngoặt lớn đối với BHTGVN về cải thiện khung pháp lý đối
với hoạt động BHTG. Luật và các văn bản hướng dẫn đã góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, ổn định thị trường tài
chính và đáp ứng được các yêu cầu về phát triển và hội nhập kinh tế.
Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến BHTGVN và chúc BHTGVN sẽ gặt hái được nhiều thành công ở những
chặng đường tiếp theo.
Kính chúc quý Cơ quan nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Trân trọng,

Sincerely,

TOMOYUKI KIMURA 			
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam
TOMOYUKI KIMURA 			
Country Director for Vietnam

12

13

Thư chúc mừng
CỦA CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI BHTG QUỐC TẾ (IADI)

Y

PRESIDENT AND CHAIR OF THE EXECUTIVE COUNCIL

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

MR. NGUYEN VAN THANH
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
DEPOSIT INSURANCE OF VIETNAM
12A FLOOR, CAPITAL TOWER, 109 TRAN HUNG DAO STREET
HA NOI
VIETNAM

ÔNG NGUYỄN VĂN THẠNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
TẦNG 12A, TÒA THÁP THỦ ĐÔ
109 TRẦN HƯNG ĐẠO, HÀ NỘI, VIỆT NAM

16 October 2014

Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Dear Mr. Thanh,

Kính gửi Ông Nguyễn Văn Thạnh

On behalf of the International Association of Deposit Insurers (IADI), it gives me great pleasure to congratulate the Deposit Insurance of Vietnam (DIV) on
its upcoming 15th Anniversary.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thay mặt Hiệp hội Bảo hiểm tiển gửi quốc tế (IADI), tôi xin gửi tới các bạn lời chúc mừng
tốt đẹp nhất.

Having been a member of IADI since 2003 and having served as a member of both IADI’s Asia Pacific Regional Committee (APRC) and the Training
and Conference Committee (TCC), the DIV has made numerous contributions to the ongoing work of the Association as well as the guidance and research
formulated and issued by IADI.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là thành viên của Hiệp hội BHTG quốc tế từ năm 2003 và đã tham gia cả hai Ủy ban khu vực châu Á – Thái Bình
Dương (APRC) và Ủy ban Đào tạo và Hội nghị (TCC). BHTGVN đã có nhiều đóng góp vào các công việc của Hiệp hội cũng như góp phần cho sự thành
công của những Hướng dẫn và Nghiên cứu được Hiệp hội xây dựng và ban hành.

The DIV’s active participation in and contribution to IADI events and initiatives, marked by the DIV’s hosting the 5th APRC Meeting in Hanoi in 2007
and its hosting the IADI APRC Annual Conference on “Enhancing the Effectiveness of Deposit Insurance” in 2008, has brought experience and technical
knowledge to the regional and global deposit insurance community, encouraging compliance with the IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance
Systems.

Sự tham dự và đóng góp tích cực của BHTGVN vào các sự kiện và sáng kiến của IADI, đặc biệt việc đăng cai tổ chức Hội nghị APRC lần thứ 5 tại Hà Nội
vào năm 2007 và Hội nghị thường niên IADI – APRC với chủ đề “Nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hiểm tiền gửi” năm 2008 đã truyền tải những kinh
nghiệm và kiến thức chuyên môn tới các hệ thống bảo hiểm tiền gửi quốc tế và khu vực, khuyến khích việc tuân thủ các Nguyên tắc cơ bản phát triển hệ
thống Bảo hiểm tiền gửi hiệu quả của IADI.

The progress the DIV has made to enhance the Vietnamese deposit insurance system and thereby increase public confidence in the Vietnamese banking
system has helped to maintain financial stability and to strengthen the integrity of the domestic financial safety net.

Những tiến bộ mà BHTGVN đạt được nhằm củng cố hệ thống BHTG tại Việt Nam và tăng cường niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng đã giúp
duy trì ổn định tài chính và thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong mạng an toàn tài chính quốc gia.

On the occasion of its 15th Anniversary, it gives me great pleasure to congratulate the DIV for it’s great effort and many accomplishments, and wish you
much success in the road ahead.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập BHTGVN, tôi xin trân trọng chúc mừng BHTGVN vì những nỗ lực và thành tựu to lớn mà BHTGVN đã đạt được
và xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong tương lai.
Trân trọng,

JERZY PRUSKI
Chairperson
President and Chair of the Executive Council
International Association of Deposit Insurers
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JERZY PRUSKI
Chủ tịch kiêm Giám đốc Hội đồng điều hành
Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế IADI
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Thư chúc mừng
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APRC)
- HIỆP HỘI BHTG QUỐC TẾ (IADI)

Y

HIROYUKI OBATA
Chairperson
Asia-Pacific Regional Committee
International Association of Deposit Insurers
MR. NGUYEN VAN THANH
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
DEPOSIT INSURANCE OF VIETNAM
12A FLOOR, CAPITAL TOWER, 109 TRAN HUNG DAO STREET
HANOI
VIETNAM

HIROYUKI OBATA
Chủ tịch Ủy ban Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế
NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2014

SEPTEMBER 12, 2014
ÔNG NGUYỄN VĂN THẠNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
TẦNG 12 A, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, 109 TRẦN HƯNG ĐẠO
HÀ NỘI - VIỆT NAM

Dear Mr. Thanh,

Kính gửi ông Nguyễn Văn Thạnh,

On behalf of the Asia Pacific Regional Committee (APRC) of International Association of Deposit Insurers (IADI), I would like to extend my
sincerest congratulations on the 15th anniversary of the Deposit Insurance of Vietnam (DIV).

Thay mặt Ủy ban Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (APRC) của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (IADI), tôi xin gửi lời chúc mừng nồng
nhiệt nhất tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhân dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập.

Since the DIV became a member of IADI and APRC, the DIV has contributed to the formation as well as the development of APRC, as one
of the oldest APRC members, and I really appreciate a long-standing assistance by the DIV. Moreover, the DIV has established itself into one of
the largest deposit insurers in our region with 600 full-time employees and over 1,000 insured financial institutions relatively quicky and I much
admire the DIV for its great achievements.

BHTGVN đã đóng góp tích cực vào quá trình thành lập và phát triển của APRC kể từ khi chính thức gia nhập IADI và APRC với vai trò là một
trong những thành viên lâu đời nhất của APRC. Tôi rất hoan nghênh sự hỗ trợ của BHTGVN trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, tôi cũng
đánh giá cao những kết quả mà BHTGVN đạt được khi trở thành một trong những tổ chức BHTG có quy mô lớn nhất trong khu vực trong
thời gian tương đối ngắn với 600 cán bộ và hơn 1.000 tổ chức tham gia BHTG.

As the APRC Chairperson, I always appreciate valued presence of the DIV in many regional events and seminars. In particular, the DIV’s ongoing efforts to enhance its own systems, namely its legal system and actual practices in depositors protection, would be a great role model for other
deposit insurers in making the good use of knowledge and lessons from IADI/APRC community to elevate its expertise.

Trên cương vị là Chủ tịch APRC, tôi đánh giá cao sự hiện diện của BHTGVN tại nhiều sự kiện và hội thảo khu vực. Đặc biệt, những nỗ lực hiện
tại của BHTGVN về tăng cường hệ thống như hoàn thiện cơ sở pháp lý và thực tế triển khai chính sách bảo vệ người gửi tiền sẽ là một ví dụ điển
hình cho các tổ chức BHTG trong cộng đồng IADI/APRC tham khảo, học tập để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Finally, it is my honor of having worked with the DIV over years, and would like to convey our best wishes for your continued success.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ niềm vinh hạnh được hợp tác cùng BHTGVN những năm vừa qua. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến BHTGVN;
chúc BHTGVN tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Sincerely yours,

Trân trọng,

HIROYUKI OBATA
Chairperson
Asia-Pacific Regional Committee
International Association of Deposit Insurers
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HIROYUKI OBATA
Chủ tịch Ủy ban Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế
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1

CHƯƠNG

MỘT

TỔNG QUAN VỀ
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
VIỆT NAM

BỐI CẢNH
THÀNH LẬP
BẢO HIỂM
TIỀN GỬI
VIỆT NAM

BỐI CẢNH

Trong
nước
Y

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thành lập
trong bối cảnh nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế
kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp...

22

23

Y

... sang nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa

24

Y

Y

Pháp lệnh ngân hàng ban hành năm 1990 chuyển hoạt động của hệ thống
ngân hàng từ một cấp sang hai cấp, theo đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện
quản lý nhà nước trong hoạt động ngân hàng, các hoạt động kinh doanh do
các Tổ chức tín dụng thực hiện.

Hàng loạt Hợp tác xã tín dụng đổ vỡ
đầu thập niên 90 đã để lại hậu quả trong nhiều năm sau đó về mặt
kinh tế, chính trị - xã hội tại một số địa phương

Sự phát triển nhanh về quy mô, loại hình và hình thức sở hữu của các Tổ chức
tín dụng đã tạo thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng

nhưng

rủi ro tiềm ẩn

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 57-CT/TW về “củng cố, hoàn thiện
và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” trong đó nhấn mạnh cần phải xử lý thu
hồi giấy phép hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân không đủ điều kiện chuyển đổi
hoạt động theo Luật Hợp tác xã và những quỹ tín dụng nhân dân hoạt động yếu kém, thua
lỗ kéo dài, có nguy cơ mất khả năng chi trả, khả năng thanh toán. Việc thu hồi giấy phép
hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân phải chú trọng yêu cầu ổn định chính trị, xã hội,
không gây đổ vỡ ngoài sự kiểm soát của Nhà nước.

26

27

cũng tăng lên.

Y
Bảo hiểm cho tiền gửi ban đầu do Bảo Việt thực hiện theo Quy tắc
bảo hiểm trách nhiệm của QTDND đối với các khoản tiền gửi có kỳ
hạn ban hành kèm theo Quyết định số 101/TCQĐ-BH ngày 1/2/1994
của Bộ tài chính. Tuy nhiên, mô hình Bảo hiểm tiền gửi do Bảo Việt
thực hiện có nhiều hạn chế do cơ chế bảo hiểm tự nguyện, chức năng
nhiệm vụ đơn giản và hiệu quả thấp.

Y
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vai trò là cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời
là Ngân hàng Trung ương của các ngân hàng đứng trước trách nhiệm nặng nề phải
kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá, đảm bảo an
toàn hệ thống ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền.
Để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chung của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
cần có những công cụ hỗ trợ hiệu quả; trong đó có công cụ bảo hiểm tiền gửi.

28

29

bối cảnh

Quốc
Tế
Y
Khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 - 1998
tác động tiêu cực lên nền kinh tế - xã hội,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
tại nhiều quốc gia.

30

31

4

106

111

113

88

3

120

90

Khủng hoảng
Châu Á 1997-1998

2

60

1

30

22
9
1

0

Y
Một loạt quốc gia trong khu vực Châu Á đã thành

1960

1984

2003

2010

2011

9/2014

Y

lập mới

hoặc cải cách hệ thống BHTG tại quốc gia mình
nhằm bảo vệ người gửi tiền, giúp hệ thống ngân hàng
chống đỡ tốt hơn trước rủi ro

32

1933

SỐ LƯỢNG QUỐC GIA CÓ TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
(NGUỒN: IADI, 2014)

33

0

THÀNH LẬP
BẢO HIỂM
TIỀN GỬI
VIỆT NAM

1997

Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 đã tạo
nền tảng pháp lý quan trọng cho việc thành
lập tổ chức Bảo hiểm tiền gửi và xây dựng
các văn bản pháp lý dưới luật điều chỉnh
hoạt động Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

tín dụng có trách nhiệm tham gia
“ Tổtổchứcchức
bảo toàn hoặc
bảo hiểm tiền gửi „
— KHOẢN 1, ĐIỀU 17, LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH NĂM 1997 —

36

37

1999
Ngày 25/6/1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định
thành lập Ban trù bị thành lập Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tập trung
nguồn lực nghiên cứu để có thể sớm triển khai hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

38

39

Ngày 09/11/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành
Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của
các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an
toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

2000

Ngày 7/7/2000, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chính thức
khai trương hoạt động

40

41

Diễn biến chính sách

BẢO HIỂM TIỀN GỬI
SAU 15 NĂM

GIAI ĐOẠN

Y

1999 – 2004

2005 – 2012

2013 – NAY

(Nghị định 89)

(Nghị định 109)

(Luật BHTG)

GIÁM SÁT

GIAI ĐOẠN

1999 – 2004

2005 – 2012

2013 – NAY

(Nghị định 89)

(Nghị định 109)

(Luật BHTG)

THAM GIA BHTG

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

TIỀN GỬI ĐƯỢC
BẢO HIỂM

VNĐ

VNĐ

VNĐ

NGƯỜI ĐƯỢC BHTG

Cá nhân

Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp
tác, doanh nghiệp tư nhân và
công ty hợp danh

Cá nhân

TỔ CHỨC THAM GIA
BHTG

TCTD và tổ chức không phải
là TCTD thực hiện một số
hoạt động ngân hàng

TCTD và tổ chức không phải
là TCTD thực hiện một số hoạt
động ngân hàng

TCTD, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài (trừ Ngân hàng
chính sách)

HẠN MỨC TRẢ TIỀN
BẢO HIỂM

50 triệu

30 triệu

50 triệu (hiện nay)
(Thủ tướng CP quy định theo đề
nghị của NHNH từng
thời kỳ)

Giám sát rủi ro

KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp hành quy
định pháp luật về BHTG và
các quy định về an toàn

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

BHTGVN quyết định hỗ trợ tài
chính khi TCTD có nguy cơ
mất khả năng chi trả nhưng
chưa bị kiểm soát đặc biệt
(KSĐB)

0,15% số dư tiền gửi bình
quân được bảo hiểm

0,15% số dư tiền gửi bình quân
được bảo hiểm

42

0,15% số dư tiền gửi bình quân
được bảo hiểm (hiện nay)
(Thủ tướng CP quy định khung
phí; NHNN quy định mức phí
trên cơ sở kết quả phân loại tổ
chức TGBHTG)

Kiểm tra việc chấp hành quy
định pháp luật về BHTG và
quy định về an toàn

Kiểm tra việc chấp hành quy
định pháp luật về BHTG, kiến
nghị NHNN xử lý.

BHTGVN xem xét hỗ trợ tài chính khi
TCTD có nguy cơ mất khả năng chi
trả nhưng chưa bị KSĐB đồng thời
phải có xác nhận của NHNN về khả
năng gây ra bất ổn hệ thống

THAM GIA KIỂM
SOÁT ĐẶC BIỆT

ĐẦU TƯ VỐN
PHÍ BẢO HIỂM
TIỀN GỬI

Giám sát rủi ro

Tổng hợp, phân tích thông tin
nhằm phát hiện kịp thời những
vi phạm quy định về an toàn
hoạt động ngân hàng

Được tham gia vào quá trình
kiểm soát đặc biệt đối với các tổ
chức tham gia BHTG theo quy
định của NHNN
Mua trái phiếu Chính phủ; trái
phiếu, tín phiếu NHNN hoặc
TCTD nhà nước; gửi tiền tại
Kho bạc NN, NHNN hoặc
TCTD nhà nước.

Gửi tiền tại Kho bạc NN, NHNN
hoặc các NHTM NN, các
NHTM cổ phần được NHNN
xếp loại A
Mua trái phiếu CP, trái phiếu,
tín phiếu NHNN, của NHTM
Nhà nước hoặc NHTM cổ
phần được xếp loại A

43

Mua trái phiếu Chính phủ, tín
phiếu NHNN và gửi tiền tại
NHNN.

CÁC HOẠT ĐỘNG
NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
CỦA BẢO HIỂM
TIỀN GỬI VIỆT NAM

CÁC HOẠT ĐỘNG
CHỦ YẾU
Y

CẤP VÀ THU HỒI CHỨNG NHẬN THAM GIA BHTG

C

TÍNH VÀ THU PHÍ BHTG

C

ĐẦU TƯ VỐN TẠM THỜI NHÀN RỖI

Ngân hàng
Nhà nước
cấp phép

Khai trương
hoạt động
Phá sản

C

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH
VỀ BHTG

C

Hoạt động

Trù bị
thành lập

GIÁM SÁT (TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH, XỬ LÝ THÔNG TIN)
VỀ TỔ CHỨC THAM GIA BHTG

C

THAM GIA QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT
ĐẶC BIỆT

C

CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
CHO NGƯỜI ĐƯỢC BHTG

BHTGVN
cấp chứng nhận
BHTG

 Tính và thu phí BHTG
 Giám sát
 Kiểm tra
 Hỗ trợ , tư vấn
 Nghiệp vụ khác

Kiểm soát
đặc biệt

Tham gia
kiểm soát
đặc biệt

C

Y
HOẠT ĐỘNG CỦA BHTGVN GẮN VỚI VÒNG ĐỜI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BHTG

46

47

Tham gia
thanh lý
tài sản

Chi trả cho
người gửi tiền

C

THAM GIA QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC
THAM GIA BHTG

Chấm dứt
thanh lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÃNH ĐẠO
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
VIỆT NAM
qua các thời kỳ

Ông NGUYỄN VĂN SẢN

GIAI ĐOẠN 2000 - 2001

Ông TRẦN MINH TUẤN
PHÓ THỐNG ĐỐC NHNN
GIAI ĐOẠN 2001 - 2002

Ông MAI MINH ĐỆ

GIAI ĐOẠN 2002 - 2007

Ông NGUYỄN VĂN THẠNH

GIAI ĐOẠN 2007 - 2011
48

Ông ĐỖ KHẮC HẢI

GIAI ĐOẠN 2012 - NAY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ủy viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

Ông TRẦN MINH TUẤN
PHÓ THỐNG ĐỐC NHNN
GIAI ĐOẠN 2000 - 2013

Bà LÊ THỊ BĂNG TÂM
THỨ TRƯỞNG BTC
GIAI ĐOẠN 2000 - 2006

Ông TRẦN XUÂN HÀ
THỨ TRƯỞNG BTC
GIAI ĐOẠN 2011 - 2014

Ông NGUYỄN QUANG HUY
THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIAI ĐOẠN 9/2014 - NAY

Ông VŨ TRUNG TRỰC
THÀNH VIÊN
CHUYÊN TRÁCH HĐQT
GIAI ĐOẠN 2012 - NAY

Bà NGUYỄN THỊ THẮNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIAI ĐOẠN 2000 - 2004

Ông NGUYỄN ĐỨC VẠN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
GIAI ĐOẠN 2000 - 2005

Ông BÙI KHẮC SƠN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

Ông NGÔ VĂN HỢI
THÀNH VIÊN
CHUYÊN TRÁCH HĐQT
GIAI ĐOẠN 9/2014 - NAY

Ông TRẦN XUÂN CHÂU
THÀNH VIÊN
CHUYÊN TRÁCH HĐQT
GIAI ĐOẠN 9/2014 - NAY
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BAN ĐIỀU HÀNH QUA CÁC THỜI KỲ

BAN ĐIỀU HÀNH QUA CÁC THỜI KỲ

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Ông HÀ THẾ ỔN
GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

Bà NGUYỄN THỊ THẮNG
GIAI ĐOẠN 2000 - 2004

Ông BÙI KHẮC SƠN
GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

Bà ĐẶNG THU HÀ
GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

Ông NGUYỄN QUANG HUY
GIAI ĐOẠN 9/2014 - NAY

Ông NGUYỄN NHƯ MINH
GIAI ĐOẠN 2001 - NAY
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Ông PHẠM XUÂN ÁNG
GIAI ĐOẠN 2002 - 2007

Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG
GIAI ĐOẠN 2000 - NAY

Ông NGUYỄN ĐÌNH LƯU
GIAI ĐOẠN 2003 - NAY
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Bà PHẠM BẢO KHÁNH
GIAI ĐOẠN 10/2014 - NAY

2

CHƯƠ NG

H AI

15 NĂM
CHẶNG ĐƯỜNG
TỰ HÀO

GIAI ĐOẠN
1999 - 2004
XÂY DỰNG
NỀN TẢNG,
PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ

89/1999
NĐ-CP
ngày
01.9.1999
của Chính phủ
về BHTG

QUYẾT ĐỊNH SỐ
CƠ SỞ PHÁP LÝ CHỦ YẾU
CHO HOẠT ĐỘNG BHTG

giai đoạn

1999 - 2004

218/1999
QĐ-TTg
ngày
09.11.1999
của Thủ tướng
Chính phủ về việc
thành lập
BHTGVN

03/2000
TT-NHNN5
ngày
16.3.2000
của NHNNVN
hướng dẫn thi hành
Nghị định số 89

QUYẾT ĐỊNH SỐ

88/2001
QĐ-TTg
ngày
5.6.2001
của Thủ tướng
Chính phủ về chế
độ tiền lương và
phụ cấp đối với cán
bộ,
viên chức
BHTGVN
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THÔNG TƯ SỐ

QUYẾT ĐỊNH SỐ

75/2000
QĐ-TTG
ngày
28.6.2000
của Thủ tướng
Chính phủ về việc
phê duyệt Điều lệ
về tổ chức và hoạt
động của BHTGVN

GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
XÂY DỰNG BỘ MÁY, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
Những ngày đầu đi vào hoạt động, BHTGVN đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhiều
QTDND cơ sở trên các địa bàn khác nhau hoạt động yếu kém, một số quỹ có nguy cơ mất an toàn.
Trong khi đó, bộ máy tổ chức của BHTGVN chưa ổn định, cơ chế hoạt động chưa được cụ thể hóa và
ban hành đồng bộ. Đội ngũ cán bộ khung ban đầu có 17 cán bộ, hầu hết được điều động từ NHNN và
NHTM tuy đã có thâm niên trong ngành ngân hàng nhưng chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ BHTG.
Bên cạnh khó khăn, hoạt động của BHTGVN cũng có những thuận lợi cơ bản. BHTGVN đã nhận
được sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo NHNN, sự hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan chức năng, Ban,
Ngành của Chính phủ và các đơn vị thuộc NHNN. Đồng thời, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức
trong toàn hệ thống BHTGVN đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung.
Nhận thức sâu sắc những khó khăn và thuận lợi nói trên, BHTGVN đã phấn đấu triển khai có hiệu
quả chức năng nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Bộ máy với cơ cấu gồm 9 phòng chuyên môn
và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị phù hợp với nội dung hoạt động của Điều lệ quy định đã
được thiết lập.

Y

Lễ khai trương, chính thức triển khai hoạt động của BHTGVN

Ảnh trái: Phát biểu chỉ đạo của Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy tại Hội nghị tổng kết
công tác năm 2001 và triển khai nhiệm vụ năm 2002
Ảnh phải: Phát biểu chỉ đạo của Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy tại Lễ kỷ niệm 01
năm khai trương hoạt động BHTGVN
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
XÂY DỰNG BỘ MÁY, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁC PHÓ TGĐ

CÁC CHI NHÁNH KHU VỰC

BHTGVN là một tổ chức mới thành lập, cơ sở hoạt động là các văn bản pháp lý khung
do Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. Để đáp ứng yêu cầu hoạt
động, trong giai đoạn này BHTGVN đã xây dựng chương trình soạn thảo và ban hành
được 34 văn bản quản trị, điều hành và nghiệp vụ (trong đó có 18 văn bản thuộc thẩm
quyền của HĐQT, 16 văn bản thuộc thẩm quyền của TGĐ). Công tác soạn thảo văn
bản đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, đúng trình tự, đúng chức năng nhiệm vụ và
không trái với các quy định của pháp luật. Đồng thời, căn cứ vào thực tiễn triển khai
chính sách BHTG, BHTGVN cũng thường xuyên nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến
vào việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định 89 của Chính phủ, Thông tư 03 của
NHNN và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH BHTGVN KV HÀ NỘI
PHÒNG NGUỒN VỐN
& ĐẦU TƯ

VĂN PHÒNG

CHI NHÁNH BHTGVN KV ĐBB
PHÒNG
GIÁM SÁT TỪ XA
CHI NHÁNH BHTGVN KV BTB
PHÒNG
KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ
CHI NHÁNH BHTGVN KV NTB&TN
PHÒNG XỬ LÝ
NỢ, TN & TLTS
CHI NHÁNH BHTGVN TẠI TP.HCM
PHÒNG
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

PHÒNG TC & PTNNL

PHÒNG
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
BAN TƯ VẤN LUẬT VÀ
CHÍNH SÁCH
PHÒNG CÔNG NGHỆ
& DỊCH VỤ THÔNG TIN
PHÒNG KIỂM SOÁT
& KTNB

CHI NHÁNH BHTGVN KV ĐBSCL

Chú thích:
 ĐBB: Đông Bắc Bộ
 BTB: Bắc Trung Bộ
 NTB & TN: Nam Trung Bộ & Tây Nguyên
 ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long

Y
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
CẤP CHỨNG NHẬN THAM GIA BHTG

THU PHÍ

BHTGVN thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tham gia BHTG
tính và nộp phí, bảo đảm nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng quy
định. Có nhiều biện pháp thiết thực trong việc hướng dẫn tổ chức tham gia BHTG
thực hiện quy trình tính và nộp phí, xử phạt kịp thời các trường hợp vi phạm quy
định nộp phí bảo hiểm. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã có ý thức trong
việc chấp hành quy định về thời gian nộp phí, cách tính phí BHTG.

2

S0 + S3
P=

1

2

+ S1 + S2
x

3

0,15
100x4

3

CÔNG THỨC TÍNH PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Ngay sau khi khai trương hoạt động, BHTGVN đã tích cực triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký
tham gia BHTG, tổ chức rà soát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của từng hồ sơ và tiến hành cấp
chứng nhận BHTG cho các tổ chức tham gia BHTG. Giai đoạn này, BHTGVN đã hoàn thành cấp
Chứng nhận BHTG cho 1025 tổ chức tham gia BHTG đủ điều kiện.
Để việc niêm yết Chứng nhận BHTG của tổ chức tham gia BHTG được thuận lợi, BHTGVN đã thực
hiện nhân bản Chứng nhận BHTG cấp cho các chi nhánh, phòng giao dịch, bàn huy động vốn của
tổ chức tham gia BHTG để niêm yết.

Y

Trong đó:
- P là số phí bảo hiểm phải nộp trong quý;
- S0 là số dư tiền gửi được bảo hiểm đầu quý thu phí;
- S1, S2, S3 là số dư tiền gửi được bảo hiểm ở cuối các tháng tương ứng trong quý;
-

0,15
100x4

là tỉ lệ phí phải nộp cho một quý trong năm;

Y

1. Chứng nhận BHTG số 0001: Mẫu Chứng nhận BHTG đầu tiên do BHTGVN cấp
2. Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ trao Chứng nhận BHTG
3. Chi nhánh BHTGVN khu vực Hà Nội trao Chứng nhận BHTG
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
CHI TRẢ

Công tác chi trả được thực hiện ngay sau khi BHTGVN chính thức khai trương hoạt
động. Đến hết năm 2004, BHTGVN đã chi trả cho 33 QTDND bị giải thể bắt buộc
với số tiền trên 16 tỷ đồng. Tại nhiều quỹ, số tiền được BHTGVN chi trả chiếm đến
90% tổng số tiền gửi tại QTDND. Khi tiến hành chi trả tiền gửi được bảo hiểm,
BHTGVN nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành
phố, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Người gửi tiền được nhận tiền
bày tỏ lòng tin đối với Chính phủ và ngành ngân hàng.

Y
Đại diện BHTGVN hướng dẫn người gửi tiền nhận tiền chi trả tại QTDND Song Phượng-Hà Tây năm 2001
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Y
Công tác chi trả được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh
trên toàn quốc, từ khu vực phía Bắc như Nam Định, Thái
Bình, Hưng Yên đến các tỉnh khu vực phía Nam như
Long An, Kiên Giang
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
KIỂM TRA, GIÁM SÁT

3

1

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra hàng
năm, trước khi kiểm tra, BHTGVN
liên hệ chặt chẽ với Chi nhánh NHNN
trên địa bàn để phối hợp thực hiện.
Đối với những sai sót chưa nghiêm
trọng, đoàn kiểm tra yêu cầu chỉnh
sửa ngay. Đối với những sai sót
trọng yếu, BHTGVN đề xuất với Chi
nhánh NHNN trên địa bàn phối hợp
tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng để xác
định mức độ sai phạm, đồng thời
báo cáo và kiến nghị trình Thống
đốc NHNN xử lý.

Y

“Công tác kiểm tra, giám sát của BHTGVN
là rất quan trọng và

không thể thiếu được,

cần phải tăng cường và duy trì thường xuyên”.

Trong quá trình triển khai kiểm tra,
BHTGVN tập trung vào các đơn vị
có dấu hiệu vi phạm thông qua báo
cáo giám sát của BHTGVN và kết
quả xếp loại của Thanh tra NHNN.
Việc định hướng kiểm tra có chọn
lọc đã giúp công tác kiểm tra có
trọng tâm, trọng điểm, giảm tối đa
sự trùng lắp, chồng chéo với công tác
thanh tra của NHNN.

2

1. Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm 2003
và triển khai nhiệm vụ kiểm tra năm 2004
2. BHTGVN kiểm tra QTDND Tân Mỹ - An Giang
3. Khóa đào tạo về kiểm tra, giám sát ngân hàng
do chuyên gia NHTW Pháp hỗ trợ thực hiện

— TRÍCH PHÁT BIỂU CỦA ÔNG LÊ ĐỨC THÚY THỐNG ĐỐC NHNN —
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA BHTGVN.
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
KIỂM TRA, GIÁM SÁT

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Công tác giám sát đã được chú trọng dựa trên thông tin đầu vào là Bảng cân đối kế toán, Báo
cáo thống kê của tổ chức tham gia BHTG và nguồn cung cấp số liệu của NHNN theo quy định
tại Nghị định 89. Các chỉ tiêu giám sát bước đầu được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu đánh giá
chung về hoạt động của các TCTD. Nội dung giám sát bao gồm phân tích, đánh giá đầy đủ
tình hình hoạt động của từng TCTD, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về BHTG và các
quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Kết thúc kỳ giám sát, BHTGVN xây
dựng hồ sơ về các vấn đề cần lưu ý của tổ chức tham gia BHTG để làm cơ sở cảnh báo và theo
dõi tiến độ chấn chỉnh, khắc phục trong kỳ giám sát tiếp theo.
Năm 2002, BHTGVN đã bước đầu được Thống đốc cho phép nối mạng với Cục Công nghệ tin
học ngân hàng để khai thác thông tin phục vụ công tác giám sát.

Hội thảo xin ý kiến về Quy định cho vay hỗ trợ đối với tổ chức tham gia BHTG có
nguy cơ mất khả năng chi trả năm 2001

Y

Ảnh trái: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát từ xa năm 2004
Ảnh phải: Chuyên gia NHTW Pháp hỗ trợ đào tạo về kiểm soát ngân hàng năm 2001

BHTGVN nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ tài chính. Tuy
nhiên, các hoạt động nghiệp vụ về cho vay, bảo lãnh, mua lại nợ để hỗ trợ tổ chức
tham gia BHTG có những đặc thù riêng, có tính rủi ro cao nhưng chưa có cơ chế
xử lý rủi ro nên đòi hỏi phải có quy chế thật cụ thể và chặt chẽ nhằm hạn chế tối
đa thất thoát tài sản của nhà nước, tránh các vi phạm đạo đức. Việc xây dựng
quy chế nghiệp vụ hỗ trợ tài chính đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và
tư vấn chuyên sâu của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng
thời cần có những quy định pháp luật cụ thể hơn về điều kiện và đối tượng được
hỗ trợ tài chính so với quy định tại Nghị định 89.
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Y
BHTG là lĩnh vực hoạt động mới mẻ, vì vậy, công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa rất
quan trọng. Trong giai đoạn này, hoạt động tuyên truyền được triển khai đa dạng dưới các
hình thức chủ yếu như: i) tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHTG; ii) tuyên truyền
trên các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương; iii) cử cán bộ tham gia Đại
hội thường niên, Hội nghị tổng kết của các QTDND để phổ biến chính sách BHTG; iv) tham gia
triển lãm và phát tờ rơi giới thiệu về hoạt động BHTG.
Với sự hỗ trợ của Chi nhánh NHNN trên địa bàn, trong giai đoạn này, BHTGVN đã tổ chức
được 52 Hội nghị tuyên truyền trải dài trên cả nước.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Sản phát biểu trong Buổi gặp mặt các nhà báo nhân
một năm hoạt động của BHTGVN
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
HỢP TÁC QUỐC TẾ

BHTGVN trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội BHTG
quốc tế (IADI) từ 2/2003 và Ủy ban khu vực Châu Á (ARC)
ngay khi Ủy ban này được thành lập 3/2003.

Y
Ông Đỗ Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT BHTGVN và ông Jean Pierre Sabourin - Chủ tịch Hiệp hội BHTG Quốc tế
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Y
“IADI là diễn đàn của các tổ chức BHTG trên khắp thế giới, tập trung
lại để cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình về BHTG. IADI
cung cấp nhiều chương trình đào tạo cũng như xây dựng các nghiên
cứu và hướng dẫn về các nội dung trong lĩnh vực BHTG”

Đoàn công tác BHTGVN tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 3 của Hiệp hội BHTG quốc tế
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Hải Phòng

Hà Nội
Vinh

QĐ. HOÀNG SA

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI
CHI NHÁNH BHTGVN
Trong giai đoạn 2000 – 2004, toàn bộ hệ thống chi nhánh hiện nay
của BHTGVN đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định
Các chi nhánh của BHTGVN được đặt trụ sở tại các địa bàn kinh tế
trọng điểm, có vị trí giao thông thuận lợi nhằm triển khai có hiệu quả
chính sách BHTG trên địa bàn cả nước
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Nha Trang

Hồ Chí Minh
Cần Thơ

QĐ. TRƯỜNG SA
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CHI NHÁNH BHTGVN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Được thành lập theo Quyết định số 14/2000/QĐ ngày 01/12/2000
của Hội đồng quản trị BHTGVN.

Được thành lập theo Quyết định số 13/2001/QĐ-HĐQT, ngày
02/04/2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ

Được thành lập theo Quyết định số 43/2001/QĐ-HĐQT
ngày 11/7/2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN

Được thành lập theo Quyết định số 59/2001/QĐ-HĐQT
ngày 20/8/2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN
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GIAI ĐOẠN 1999 - 2004
CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC HÀ NỘI

CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Được thành lập theo Quyết định số 108/2001/QĐ- HĐQT
ngày 26/12/2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN

Được thành lập theo Quyết định số 105/2002/QĐ-HĐQT
ngày 25/6/2002 của Hội đồng quản trị BHTGVN
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GIAI ĐOẠN
2005 - 2012
THAY ĐỔI MÔ
HÌNH TỔ CHỨC,
ĐẨY MẠNH
NGHIÊN CỨU ĐỀ
XUẤT XÂY DỰNG
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ
TĂNG CƯỜNG HỘI
NHẬP QUỐC TẾ
84

NGHỊ ĐỊNH SỐ

NGHỊ ĐỊNH SỐ

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHỦ YẾU
CHO HOẠT ĐỘNG BHTG

giai đoạn

2005 - 2012

109/2005
NĐ-CP
ngày
24.8.2005
của Thủ tướng
Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung
một số điều của
Nghị định 89

THÔNG TƯ SỐ

03/2006
TT-NHNN
ngày
25.4.2006

của NHNNVN về việc hướng
dẫn một số nội dung tại
Nghị định số 89 và Nghị
định số 109
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89/1999
NĐ-CP
ngày
01.9.1999
của Chính phủ
về BHTG

QUYẾT ĐỊNH SỐ

75/2000
QĐ-TTg
ngày
28.6.2000
của Thủ tướng
Chính phủ về việc
phê duyệt Điều lệ
về tổ chức và hoạt
động của BHTGVN

QUYẾT ĐỊNH SỐ

13/2008
QĐ-TTg
ngày
18.1.2008

của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy chế quản
lý tài chính đối với BHTGVN

GIAI ĐOẠN 2005 - 2012

SỰ QUAN TÂM CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ,
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BHTG

1

1. Phó thủ tướng thường trực
Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng
và Lãnh đạo các Bộ, Ngành làm
việc với BHTGVN
2. Phó chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Đức Kiên đến thăm và
làm việc với BHTGVN
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1

1

2

2

1. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm
việc với Ban lãnh đạo BHTGVN
2. Tổng giám đốc Bùi Khắc Sơn báo cáo Phó thủ tướng về dự kiến
định hướng Chiến lược phát triển BHTGVN
3. Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy tặng Cờ thi đua năm 2004 cho
cán bộ, người lao động BHTGVN

3

90

3

1. Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3 và triển khai nhiệm vụ năm 2008
2. Chủ tịch HĐQT Đỗ Khắc Hải gặp mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
3. Chủ tịch HĐQT Đỗ Khắc Hải và Tổng giám đốc Bùi Khắc Sơn
báo cáo Thống đốc NHNNVN Nguyễn Văn Giàu
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QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, THAY ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁC PHÓ TGĐ

TRỤ SỞ CHÍNH

CÁC CHI NHÁNH KHU VỰC
Phiên họp Hội đồng quản trị của BHTGVN

Y
Nghiên cứu và thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức. Năm 2006, tách phòng Giám sát thành Phòng Giám
sát Hệ thống ngân hàng (P.GS I) và Phòng Giám sát các Tổ chức tín dụng khác (P.GS II); tách Phòng
Kiểm tra thành Phòng Kiểm tra Hệ thống ngân hàng (P.KT I) và Phòng Kiểm tra các Tổ chức tín dụng
khác (P.KT II); thành lập Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế. Sau đó, BHTGVN triển khai
tái cấu trúc các Chi nhánh khu vực.

CHI NHÁNH BHTGVN KV HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
PHÒNG NGUỒN VỐN
& ĐẦU TƯ
CHI NHÁNH BHTGVN KV ĐBB
PHÒNG KIỂM TRA I
CHI NHÁNH BHTGVN KV BTB

PHÒNG KIỂM TRA II
PHÒNG GIÁM SÁT I

CHI NHÁNH BHTGVN KV NTB&TN

PHÒNG TC & PTNNL
PHÒNG NCTH & HTQT
PHÒNG CÔNG NGHỆ
TIN HỌC
PHÒNG
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

PHÒNG GIÁM SÁT II
CHI NHÁNH BHTGVN TẠI TP.HCM
PHÒNG XỬ LÝ NỢ
TN & TLTS
CHI NHÁNH BHTGVN KV ĐBSCL

Tổng giám đốc BHTGVN làm việc với Ban giám đốc Chi nhánh BHTGVN
khu vực Hà Nội về tái cấu trúc Chi nhánh
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PHÒNG
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Chú thích:
 ĐBB: Đông Bắc Bộ
 BTB: Bắc Trung Bộ
 NTB & TN: Nam Trung Bộ & Tây Nguyên
 ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long

PHÒNG THÔNG TIN
TUYÊN TRUYỀN
PHÒNG PHÁP CHẾ
PHÒNG KIỂM SOÁT
& KTNB
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
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CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Mẫu Chứng nhận BHTG
theo Nghị định 89

1

2

3

4

Mẫu Chứng nhận BHTG
theo Nghị định 109

Y
Thực hiện cấp đổi Chứng nhận BHTG theo mẫu mới sau khi Chính phủ ban hành Nghị
định 109. Tổ chức hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG thực hiện tốt quy định về cấp
đổi, niêm yết Chứng nhận BHTG. Đồng thời, việc niêm yết công khai Chứng nhận BHTG
tại tất cả các điểm giao dịch của tổ chức tham gia BHTG được kiểm tra thường xuyên đã
giúp cho người gửi tiền có những thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch về quyền
lợi của mình khi gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG.

1. Lễ cấp đổi Chứng nhận BHTG tại Trụ sở chính BHTGVN
2. Lễ cấp đổi Chứng nhận BHTG tại Chi nhánh BHTGVN tại TP Hồ Chí Minh
3&4. Chi nhánh BHTGVN tại TP Hồ Chí Minh trao Chứng nhận BHTG trong Lễ khai trương QTDND
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THU PHÍ

CHI TRẢ

Y
Chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời
cho người gửi tiền; góp phần duy
trì niềm tin của người dân vào
hệ thống các TCTD. Trong giai
đoạn này, BHTGVN đã thực hiện
việc ủy quyền chi trả sau khi đã
rà soát và thẩm định kỹ hồ sơ.
Năm 2011, trên cơ sở đề nghị của
BHTGVN và NHNN, Thủ tướng
Chính phủ đã chấp thuận cho
BHTGVN được xóa nợ đối với 29
QTDND cơ sở bị giải thể trước
năm 2005 đang trong quá trình
thanh lý.

1

Ảnh trái: Hội thảo về Hệ thống phí trên
cơ sở rủi ro và nghiệp vụ tiếp nhận xử
lý năm 2007
Ảnh dưới: Tọa đàm xin ý kiến chuyên
gia kinh tế về hệ thống phí BHTG trên
cơ sở rủi ro và nghiệp vụ tiếp nhận xử lý

Y
Việc thu phí của các tổ chức tham gia BHTG
được thực hiện tập trung tại Trụ sở chính.
Nhằm đảm bảo công bằng cho các tổ chức tham
gia BHTG theo nguyên tắc tổ chức có rủi ro cao
hơn phải nộp mức phí cao hơn, BHTGVN triển
khai nghiên cứu Đề án phí BHTG theo mức độ
rủi ro làm cơ sở đề xuất với cơ quan quản lý
nhà nước. Đề án được xây dựng dựa trên cơ sở
tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham chiếu các
quy định của pháp luật và tính thử trên số liệu
thực tế các tổ chức tham gia BHTG.

2

1. Chi trả tại QTDND Tân Hòa tỉnh Kiên Giang năm 2007
2. Chi trả tại QTDND An Thành tỉnh Quảng Ngãi năm
2008
3. Người gửi tiền nhận tiền chi trả tại QTDND Tân Hòa
Kiên Giang
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KIỂM TRA, GIÁM SÁT

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Y
Hoạt động kiểm tra được định hướng chuyển
từ kiểm tra tuân thủ sang kiểm tra an toàn
Nghiệp vụ hỗ trợ tài chính của BHTGVN
đã được triển khai thí điểm từ Quý
3/2005 đối với QTDND cơ sở tại 3 khu
vực: Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và TP
Hồ Chí Minh. Sau khi triển khai thí điểm
nghiệp vụ hỗ trợ tài chính giai đoạn I
(8/2005-1/2006), BHTGVN đã tổ chức
tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để
triển khai giai đoạn II tại các Chi nhánh
khu vực khác.

1

BHTGVN đã cho vay hỗ trợ đối với 05
QTDND với tổng số tiền xấp xỉ 7 tỷ đồng.
Số tiền giải ngân tuy không nhiều nhưng
lại có ý nghĩa rất lớn. Đó là nguồn tiền
quan trọng giúp đơn vị đảm bảo khả
năng thanh toán, ổn định hoạt động, giữ
được lòng tin của khách hàng, tránh được
nguy cơ đổ vỡ không đáng có, ổn định an
ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn

2

4

3

Ảnh trên: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra
NHTM nhà nước và thí điểm nghiệp vụ hỗ trợ tài
chính
Ảnh dưới: Lớp tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ tài chính

Nghiên cứu, xây dựng Đề án giám sát từ xa theo mô
hình CAMELS với các tiêu chí giám sát theo chuẩn
mực quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng
phương pháp mới về phân tích rủi ro để thực hiện
giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG. Hoàn
thành quy trình chính thức giám sát từ xa đối với
NHTM, TCTD phi ngân hàng và QTDND đồng thời
triển khai việc truyền chỉ tiêu báo cáo điện tử phục vụ
công tác giám sát. Áp dụng thử nghiệm mô hình cảnh
báo sớm đối với các NHTM.

1. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về
BHTG và giám sát ngân hàng
2. Hội nghị tổng kết kiểm tra NH Đầu tư và
triển khai kiểm tra NH Công thương
3. Phó TGĐ Nguyễn Đình Lưu phát biểu tại
Hội nghị tập huấn kiểm tra hệ thống QTDND
4. Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ truyền
thông tin báo cáo điện tử đối với QTDND
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THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Y
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan truyền thông có lượng khán giả lớn để tuyên truyền
về chính sách và hoạt động BHTG. Xây dựng và nâng cao chất
lượng các ấn phẩm tuyên truyền của BHTGVN như Thông tin
BHTG, website BHTGVN.
Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, BHTGVN đã
tăng cường các hình thức và hoạt động thông tin tuyên truyền
nhằm củng cố lòng tin của người dân, ngăn chặn sự cố rút tiền
hàng loạt khi có thông tin về đổ vỡ ngân hàng trên thế giới qua
đó nâng cao vai trò, hình ảnh của BHTGVN.

Ảnh lớn: Lễ trao giải cuộc thi Tìm hiểu về BHTG và hoạt động của BHTGVN. Cuộc
thi do BHTGVN phối hợp với Báo Nhân dân và HHNH tổ chức đã thu hút được 33
nghìn bài dự thi từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.
100
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CÔNG NGHỆ TIN HỌC

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Y
Hệ thống công nghệ thông tin đã có những bước phát
triển mạnh. Từ năm 2007, BHTGVN đã xây dựng
được kênh thông tin trực tiếp với các tổ chức tham gia
BHTG, đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác và bảo
mật.
Nhiều phần mềm ứng dụng đã được triển khai phục
vụ hoạt động nghiệp vụ BHTG và hoạt động quản trị,
hậu cần của BHTGVN. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng
phần cứng (máy chủ, thiết bị mạng, truyền thông,
tổng đài điện thoại…) cũng được trang bị một cách có
hệ thống và đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu sử dụng
và phát triển.
Ảnh trên: Hệ thống máy chủ của BHTGVN
Ảnh dưới: Phần mềm giám sát các TCTD được
BHTGVN sử dụng

102

Hội thảo về nâng cao năng lực pháp lý cho BHTGVN do Ngân hàng
phát triển Châu Á phối hợp với BHTGVN tổ chức

Y
Trong giai đoạn này, việc đề xuất nâng cao cơ sở hạ tầng pháp lý cho hoạt động BHTG
được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2007, Chính phủ đã giao cho NHNN chủ trì, phối
hợp với các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng Luật BHTG. Trên cơ sở đó, BHTGVN đã
chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với NHNN về các nội dung của Luật. Quá trình
xây dựng Luật cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng
Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

1

Hội thảo cơ sở, định hướng xây dựng Luật BHTG do NHNN, Văn phòng
Chính phủ và BHTGVN phối hợp tổ chức

Y
Lãnh đạo BHTGVN rất quan tâm đến công tác soạn thảo văn bản. Trong giai đoạn này, BHTGVN
đã sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới được 49 văn bản quản trị, điều hành và nghiệp vụ (trong đó có
12 văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, 37 văn bản thuộc thẩm quyền của TGĐ).

104

2

3

1. Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật BHTG tổ chức năm 2008
2. Phiên họp Tổ biên tập Luật BHTG năm 2007
3. BHTGVN báo cáo Ủy ban kinh tế của Quốc hội về Dự án Luật BHTG
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Một yêu cầu quan trọng đối với tổ chức BHTG là phải có đội ngũ nhân lực với tính
chuyên nghiệp cao. Vì vậy, BHTGVN đã xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo
một cách toàn diện cho các cấp lãnh đạo và cán bộ trong lĩnh vực quản lý điều hành,
chuyên môn về quản trị rủi ro, các nghiệp vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi,
pháp lý, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh
các khóa đào tạo trong nước, một số cán bộ có trình độ ngoại ngữ đã được cử tham gia
các khóa đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài về BHTG và quản trị, phân tích rủi ro trong
hoạt động ngân hàng

Y
1

2

3

Lãnh đạo BHTGVN thăm Lớp đào tạo kỹ năng quản lý năm 2005

1. Hội thi chuyên môn nghiệp vụ chào mừng kỷ niệm 5 năm xây dựng và trưởng thành của BHTGVN
2. Cán bộ BHTGVN tham dự Lớp đào tạo kỹ năng quản lý năm 2005
3. Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ BHTGVN
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Năm 2007 đã đánh dấu một bước phát
triển đáng chú ý của BHTGVN trong việc
khẳng định vị thế của mình trong cộng
đồng quốc tế khi đăng cai tổ chức thành
công Hội nghị thường niên lần thứ 5 của
Ủy ban khu vực châu Á (ARC5) thuộc
Hiệp hội BHTG quốc tế

1

2

Đại biểu tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 của Ủy ban khu vực Châu Á (ARC5) Hiệp hội BHTG quốc tế

Y
BHTG là một mô hình mới đối với Việt Nam, vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế để từ đó áp dụng
có chọn lọc vào thực tiễn tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, BHTGVN đã thiết lập mối
quan hệ chặt chẽ với các tổ chức BHTG quốc tế, củng cố sự hợp tác với các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế
giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan hỗ trợ phát triển Mỹ… để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài
chính nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho BHTGVN.
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1. Hội nghị thường niên ARC5
2. Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy và Lãnh đạo BHTGVN
trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị ARC5
3. Chủ tịch Ủy ban Châu Á của Hiệp hội BHTG quốc tế
và các diễn giả tại Hội thảo khoa học bên lề Hội nghị
thường niên ARC5

3
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Việc triển khai công tác nghiên cứu một cách nghiêm túc, bài bản, có hệ thống của BHTGVN
là cơ sở quan trọng trong việc cải tiến các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham
mưu chính sách BHTG. Hoạt động nghiên cứu gắn liền với định hướng phát triển dài hạn
của BHTGVN. Các đề tài nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực nghiệp vụ BHTG nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động của BHTGVN, phù hợp với các khuyến nghị về phát triển hệ thống BHTG
hiệu quả. Bên cạnh đó, BHTGVN cũng chủ động và tích cực tham gia các hoạt động nghiên
cứu chung của Hiệp hội BHTG quốc tế

Y
BHTGVN đã tiến hành ký kết Bản ghi
nhớ hợp tác (MOU) với BHTG Hàn Quốc,
Đài Loan, Nhật Bản và Lào. Việc ký kết
MOU với các tổ chức này đã tạo cơ hội cho
BHTGVN xây dựng được những chương
trình đào tạo, trao đổi và phát triển nguồn
nhân lực thích hợp, chia sẻ thông tin và
kinh nghiệm trên tinh thần nghiên cứu và
học tập những thành công riêng của từng
nước để vận dụng phù hợp với thực tiễn
Việt Nam.

1. Chủ tịch BHTG Đài Loan phát biểu trong Lễ ký kết
MOU với BHTGVN năm 2006
2. Lễ ký gia hạn MOU giữa BHTG Đài Loan và BHTGVN
năm 2009
3. Lễ ký MOU giữa BHTGVN và BHTG Hàn Quốc

1

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

Y

2

3

Ảnh trên: Hội thảo xin ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển BHTGVN
Ảnh trái: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Indonesia trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
Ảnh phải: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa BHTGVN và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia
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DỰ ÁN FSMIMS

Y
BHTGVN đã được lựa chọn là một trong ba đơn vị thụ hưởng của dự
án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS)
gồm Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm thông tin tín dụng và BHTGVN.
Dự án hỗ trợ BHTGVN tăng cường chia sẻ thông tin thông qua các
báo cáo kịp thời và tin cậy, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin với
các kỹ năng phân tích hiệu quả cao để đóng góp tốt hơn vào đảm bảo
an toàn và vững mạnh cho hệ thống ngân hàng.
Năm 2009, dự án FSMIMS nhóm hợp phần BHTGVN đã chính thức
được triển khai.

Ảnh trên: Phó thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng tại Lễ khởi động dự án
FSMIMS hợp phần BHTGVN
Ảnh dưới: Hội thảo thiết kế quy trình nghiệp vụ
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CỦNG CỐ BỘ MÁY,
TĂNG CƯỜNG
NĂNG LỰC
HOẠT ĐỘNG,
ĐỒNG LÒNG
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
ỔN ĐỊNH
TRONG TƯƠNG LAI

LUẬT BẢO HIỂM
TIỀN GỬI SỐ

NGHỊ ĐỊNH SỐ

06/2012
QH13
ngày
18.6.2012

68/2013
NĐ-CP
ngày
28.6.2013

có hiệu lực từ
01/01/2013

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHỦ YẾU
CHO HOẠT ĐỘNG BHTG

QUYẾT ĐỊNH SỐ

1394
QĐ-TTg
ngày
13.8.2013

giai đoạn

2012 - NAY
QUYẾT ĐỊNH SỐ

1395
QĐ-TTg
ngày
13.8.2013

THÔNG TƯ SỐ

41/2014
TT-BTC
ngày
8.4.2014

của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Điều lệ về tổ chức
và hoạt động của BHTGVN

của Thủ tướng
Chính phủ về việc
thành lập BHTGVN
và quy định chức
năng, nhiệm vụ của
BHTGVN

của Thủ tướng
Chính phủ quy định
chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật
BHTG

QUYẾT ĐỊNH SỐ

THÔNG TƯ SỐ

24/2014
TT-NHNN
ngày
6.9.2014
của NHNNVN hướng
dẫn một số nội dung
về hoạt động BHTG

của Bộ Tài Chính quy
định chế độ tài chính
đối với BHTGVN
116

117

3090
QĐ-NHNN
ngày
31.12.2013

của Thống đốc NHNNVN về
cơ cấu tổ chức của BHTGVN

GIAI ĐOẠN 2012 - NAY

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM ĐÃ NHẬN ĐƯỢC
SỰ QUAN TÂM CỦA ĐẢNG, QUỐC HỘI,
CHÍNH PHỦ VÀ SỰ CHỈ ĐẠO SÁT SAO CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời Quốc hội về Dự án Luật BHTG
Ảnh do Báo Người đại biểu nhân dân cung cấp
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Y
Với sự chỉ đạo của NHNN, Lãnh đạo cấp cao của BHTGVN đã từng
bước được kiện toàn, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển ổn định của
BHTGVN

Y
Ban lãnh đạo NHNN quan tâm, chỉ đạo sát sao
đối với định hướng phát triển BHTGVN cũng như
các hoạt động do BHTGVN triển khai. Đây là cơ
sở quan trọng, tạo điều kiện để BHTGVN thực
hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền và góp
phần duy trì sự ổn định của các TCTD.
1

2

3

1. Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012
2. Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình trao Bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm 2012 cho BHTGVN
3. Phát biểu chỉ đạo của Phó thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng
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Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN tháng 1/2012
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2

1

3

1. Thống đốc NHNN trao Quyết định bổ nhiệm
Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Tổng giám đốc BHTGVN
2. Ông Vũ Trung Trực – Thành viên chuyên trách HĐQT
3. Ông Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên trách HĐQT
4. Ông Ngô Văn Hợi – Thành viên chuyên trách HĐQT

4

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN về việc
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo BHTGVN tháng 7/2012
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CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC TRIỂN KHAI LUẬT BHTG
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT – MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Y
Năm 2013, Luật BHTG đã chính
thức có hiệu lực, hoạt động BHTG
đã được điều chỉnh bởi cơ sở pháp
lý cao nhất. Trong giai đoạn này
BHTGVN tiếp tục nghiên cứu, tham
mưu với NHNN xây dựng và hoàn
thiện các văn bản pháp lý hướng
dẫn luật; đồng thời chủ động triển
khai Luật BHTG trong thực tiễn
hoạt động của BHTGVN

Y
Sau khi được kiện toàn, HĐQT hiện tại của
BHTGVN bao gồm 5 thành viên, Ban điều hành
gồm 5 thành viên. Các thành viên được bổ sung
của HĐQT và Ban điều hành đều đã nhiều
năm nắm giữ cương vị lãnh đạo tại các Vụ của
NHNN hoặc đã có kinh nghiệm thực tiễn tại
BHTGVN. Đây là cơ sở để chỉ đạo thống nhất
toàn hệ thống BHTGVN củng cố bộ máy, tăng
cường năng lực hoạt động và phát triển ổn định
trong giai đoạn tới.

Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc
NHNN về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc,
kiểm soát viên BHTGVN

124

Ảnh trên: Chủ tịch HĐQT tại Hội nghị triển khai
nhiệm vụ năm 2013
Ảnh dưới: Tổng giám đốc và hai thành viên chuyên
trách HĐQT thăm và làm việc với Chi nhánh
BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
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CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TIỀN GỬI

CHI TRẢ

Y
Năm 2013, BHTGVN đã thực hiện trả tiền bảo hiểm cho 171 người gửi tiển với
số tiền chi trả 5 tỷ đồng tại QTDND Trần Cao - Hưng Yên.
Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, BHTGVN phối hợp với các
cơ quan liên quan thực hiện xóa nợ đối với 29 QTDND cơ sở bị giải thể trước
năm 2005, với tổng số tiền nợ được xóa là 10,4 tỷ đồng.

Chứng nhận BHTG hiện tại của BHTGVN

Y
Đây là giai đoạn Chính phủ, NHNN quyết liệt chỉ đạo tái cơ cấu các TCTD; vì vậy,
mạng lưới hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG cũng có biến động. Một số trường
hợp sáp nhập, hợp nhất, đổi tên được BHTGVN kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm
tra hồ sơ và ra quyết định cấp, thu hồi Chứng nhận BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi
ích của người gửi tiền. Qua đó, nhận thức của công chúng về quyền lợi của người gửi
tiền được tăng cường; ý thức chấp hành quy định pháp luật về chứng nhận BHTG của
các tổ chức tham gia BHTG được nâng lên.
BHTGVN chi trả tại QTD Trần Cao – Hưng Yên

126

127

GIAI ĐOẠN 2012 - NAY
KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ảnh trái: Hội thảo Hiệp ước vốn Basel II do
BHTGVN phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng
và Will - Be Solution, Inc, Hàn Quốc tổ chức
Ảnh dưới: Hội thảo Kinh nghiệm giám sát
rủi ro và Xử lý đổ vỡ tại Hàn Quốc

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chủ tịch HĐQT tham gia chương trình truyền hình Tối thứ sáu

Y
Theo cơ sở pháp lý hiện tại, thông tin truyền được quy định là một hoạt động
nghiệp vụ BHTG: “Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tiền gửi”.
Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên các

Y

phương tiện truyền thông có lượng khán giả lớn

Theo Điều13 của Luật BHTG, BHTGVN
có quyền và nghĩa vụ:
i)Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các
quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi;
ii)Tổng hợp, phân tích và xử lý thông
tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam xử lý kịp thời những
vi phạm quy định về an toàn hoạt động
ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong
hệ thống ngân hàng

để đảm bảo hiệu ứng lan tỏa thông tin.

Ảnh trái: Tổng giám đốc Bùi Khắc Sơn tham gia chương trình Nghĩ mở nói thẳng
Ảnh phải: BHTGVN tham gia chương trình Mùa xuân cho em
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THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

ĐÀO TẠO CÁN BỘ

1
2

3
5

Y
Kết hợp với tổ chức

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHTG
đến từng địa phương với thành phần đại biểu
đa dạng nhằm trực tiếp truyền tải đến các đối
tượng công chúng khác nhau

1. Hội nghị tại Trụ sở chính
2. Hội nghị tại TP. Hải Phòng
3. Hội nghị tại TP. Vinh
4. Tuyên truyền tới các Hội nhà báo khu vực Đông Bắc Bộ
5. Hội nghị tại Quảng Ngãi

4
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Ảnh trên: Khóa đào tạo nghiệp vụ truyền thông và kỹ năng viết tin bài
Ảnh dưới: Hội nghị Tập huấn công tác tài chính kế toán
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

Tiếp tục triển khai công tác hợp tác quốc tế trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội BHTG quốc tế và
các Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương đã ký kết với các tổ chức BHTG trong khu vực. Năm 2012,
BHTGVN trở thành thành viên Ủy ban Hội nghị và Đào tạo của Hiệp hội BHTG quốc tế.

Triển khai các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao và phù hợp với định hướng
phát triển dài hạn của BHTGVN.

1

2

1

2

3

4

1. Chủ tịch HĐQT tiếp Đoàn đại biểu BHTG Lào. 2. Tổng giám đốc Bùi Khắc Sơn thăm và làm việc tại BHTG Hàn Quốc
3. BHTGVN làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới về dự án Tăng cường hòa nhập tài chính
4. Chuyên gia BHTG Hàn Quốc tổ chức Hội thảo tại Việt Nam
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1. Nghiệm thu đề tài: “Phổ biến kiến thức tài chính
và dịch vụ ngân hàng nhằm bảo vệ quyền lợi của
người gửi tiền”
2. Hội thảo nâng cao vai trò của tổ chức BHTG: Kinh
nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
3. Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hành vi người gửi
tiền trong hệ thống ngân hàng”

3

133

GIAI ĐOẠN 2012 - NAY
DỰ ÁN FSMIMS

Xác định xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung, tích hợp là yếu tố quan trọng hỗ trợ
BHTGVN thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từng bước phát triển phù hợp với thực tế và thông lệ
quốc tế, Dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (dự án FSMIMS) đang được
quan tâm tiếp tục triển khai.

Y

Ảnh trái: Lễ khởi động dịch vụ Gói thầu hỗ trợ quản lý thay đổi cho BHTGVN trong khuôn khổ dự án FSMIMS
Ảnh phải: Hội thảo về Báo cáo hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới
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3

CHƯƠNG

BA

ĐỊNH HƯỚNG
TƯƠNG LAI

SỨ MỆNH

MỤC TIÊU

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền,
góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức
tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn lành
mạnh của hoạt động ngân hàng


Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tổng hợp và phân tích
thông tin nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời những rủi ro
gây mất an toàn trong hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng

Tham gia một cách tích cực vào tái cấu trúc hệ thống quỹ tín
dụng nhân dân và lĩnh vực tài chính vi mô, từ đó đóng góp vào
quá trình tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng nói chung

Hoạt động theo mô hình tổ chức bảo hiểm
tiền gửi hiệu quả, trở thành công cụ
chính sách hữu hiệu góp phần thực
hiện thành công nhiệm vụ chung
ngành ngân hàng

138

TẦM NHÌN


Chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời cho người gửi tiền trong trường
hợp xảy ra rủi ro của tổ chức tham gia BHTG

Nâng cao năng lực tài chính phù hợp với sự phát triển của hệ
thống các tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ

139

NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM
GIÁ TRỊ
TỔ CHỨC
Đoàn kết

Năng lực


Tận tâm

Tinh thần trách nhiệm

Chuyên nghiệp

Chủ động xây dựng Chiến lược phát triển BHTGVN phù hợp
với Chiến lược tổng thể phát triển ngành ngân hàng; tập
trung làm rõ định hướng hoạt động giám sát, tham gia tái
cơ cấu các TCTD và cơ chế tạo lập nguồn vốn, quỹ.



Tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với các cơ quan
quản lý nhà nước hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đến hoạt động BHTG.



Thành lập, sắp xếp lại các phòng, ban theo Quyết định cơ
cấu tổ chức của BHTGVN đã được NHNN phê duyệt.



Xây dựng các Quy chế, Quy trình quản lý nội bộ của BHTGVN theo hướng quy định trách nhiệm rõ ràng, tạo cơ chế
phối hợp hiệu quả giữa các mảng nghiệp vụ và các bộ phận
chức năng.



Thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ BHTG theo quy định
tại Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn Luật.



Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, xây dựng văn hóa tổ chức
dựa trên tinh thần đồng lòng, tận tâm, làm việc chuyên nghiệp và gắn bó với tổ chức

140
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CÁC
HOẠT ĐỘNG
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

142

CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ BHTGVN được thành lập theo Quyết định số 46-QĐ/ĐUNH
ngày 25/12/2001 của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, tiền thân
là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương. Tại
thời điểm thành lập, Đảng bộ BHTGVN có trên 40 đảng viên công tác tại
các phòng nghiệp vụ chuyên môn của BHTGVN.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức đảng thuộc Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp Trung ương, tháng 7/2007 Đảng bộ BHTGVN chính
thức được chuyển giao sinh hoạt từ Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung
ương về Đảng bộ Khối DNTW. Thời điểm này, Đảng bộ có 117 đảng viên,
sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc.

1

3

Hiện nay, Đảng bộ BHTGVN có tất cả 19 chi bộ, bao gồm 06 chi bộ cơ sở
và 13 chi bộ trực thuộc.

1. Đại hội tiến tới Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp
trung ương lần thứ nhất 9/2010
2. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng
8/2014
3. Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ
2010 – 2015

Y
2
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CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN

2

1

2

3

4

1

3

1. Bầu Ban chấp hành công đoàn lần thứ I nhiệm kỳ 2003 - 2008
2. Đại hội đại biểu công đoàn BHTGVN lần thứ hai nhiệm kỳ 2008 – 2013
3. Đại hội công đoàn BHTGVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

1. Đại hội lần thứ nhất Chi đoàn BHTGVN năm 2001
2. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BHTGVN lần thứ hai, Nhiệm kỳ 2005 – 2008
3. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BHTGVN khóa IV, Nhiệm kỳ 2012 – 2014
4. Đoàn thanh niên BHTGVN tặng quà cho đồng bào lũ lụt miền Trung
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HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

Các hoạt động thể thao nâng cao thể
lực, xây dựng tinh thần làm việc nhóm
và tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ
BHTGVN

148

HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ

Đời sống tinh thần của tập thể cán bộ BHTGVN nhìn từ hoạt động
văn hóa, văn nghệ
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HOẠT ĐỘNG
CỦA BẢO HIỂM
TIỀN GỬI
VIỆT NAM
QUA CÁC
CON SỐ

2 30 39

TRIỆU TỶ
ĐỒNG

TRIỆU
NGƯỜI

QTDND
CƠ SỞ

TỔNG SỐ DƯ TIỀN GỬI
ĐƯỢC BẢO HIỂM

GỬI TIỀN ĐƯỢC BẢO
HIỂM TIỀN GỬI

ĐÃ ĐƯỢC BHTGVN
CHI TRẢ

1,235

2,346

THAM GIA BHTG

ĐÃ ĐƯỢC BHTGVN CHI TRẢ

TỔ CHỨC

SỔ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

15,000
TỶ ĐỒNG

VỐN TẠM THỜI NHÀN RỖI CỦA BHTGVN ĐƯỢC ĐẦU
TƯ VÀO TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TÍN PHIẾU NHNN VÀ
GỬI TIỀN TẠI NHNN

Nguồn: Số liệu BHTGVN tính đến ngày 31/12/2013

HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
QUA CÁC CON SỐ

SỐ NGƯỜI GỬI TIỀN ĐƯỢC BẢO HIỂM TIỀN GỬI (đơn vị: triệu người)

30.3

12.7

14.7

9.5
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21
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0
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BIỂU ĐỒ 1

BIỂU ĐỒ 2
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00
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0,

3

00
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Tỷ

đồ

13

ng
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0,

00

0,

00

20

0

Số tổ chức

25
2,
ng
đồ
Tỷ

20.2

0

86
7

26.2

27

0,

00

0,

00

0

Số người gửi tiền được BHTG

28.8

65

Tỷ

đồ

33

ng
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00

0,

1,
08
3

00

0,

00
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0

DIỄN BIẾN TỔNG SỐ DƯ TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM (đơn vị: tỷ đồng)

1,
30

0

SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Y

Y

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN TỔNG SỐ DƯ TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM (ĐƠN VỊ: TỶ ĐỒNG)

BIỂU ĐỒ 3: SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

2002: 70,791,914
2003: 99,499,440.667
2004: 128,639,434.667
2005: 168,895,603.333

2006: 232,072,360
2007: 321,164,224
2008: 533,543,807.909
2009: 736,918,726.951

2010: 961,020,293.432
2011: 1,239,122,821.022
2012: 1,553,405,000
2013: 2,026,000,000

2000: 1,014
2001: 984

2002: 955
2003: 960
2004: 959
2005: 984

2006: 1024
2007: 1,077
2008: 1,111
2009: 1,129

BIỂU ĐỒ 2: SỐ NGƯỜI GỬI TIỀN ĐƯỢC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
(ĐƠN VỊ: TRIỆU NGƯỜI)

154

155

2013

2010: 1,146
2011: 1,185
2012: 1,229
2013: 1,235

HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
QUA CÁC CON SỐ

STT

NĂM

SỐ QTDND
ĐƯỢC CHI
TRẢ

SỐ SỔ
ĐƯỢC CHI
TRẢ

SỐ NGƯỜI
ĐƯỢC CHI
TRẢ (NGƯỜI)

1

2001

21

1047

817

6,432,415

2

2002

8

618

416

6,747,775

3

2003

2

73

67

1,068,140

4

2004

2

177

124

2,089,495

5

2007

1

19

16

477,058

6

2008

2

116

69

1,606,504

7

2009

1

13

10

372,323

8

2011

1

112

103

3,044,812

9

2013

1

171

206

4,939,966

CỘNG

39

2,346

1,828

26,778,488

15,674

SỐ TIỀN ĐƯỢC
CHI TRẢ (1.000 Đ)

33

16

,0
0

0

TỔNG VỐN TẠM THỜI NHÀN RỖI ĐƯỢC ĐẦU TƯ (tỷ đồng)

00

0

8,915

8,

6,600

5,

33

3

4,904
3,725

2,

66

7

2,903

0

Tỷ đồng

10

,6

67

13

,3

12,070

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Y

Y

BIỂU ĐỒ 4
TỔNG VỐN TẠM THỜI NHÀN RỖI ĐƯỢC ĐẦU TƯ
(ĐƠN VỊ: TỶ ĐỒNG)

SỐ QTDND VÀ SỐ LƯỢNG SỔ TIẾT KIỆM ĐÃ ĐƯỢC BHTG CHI TRẢ

156

157

Bảo hiểm tiền gửi trọn niềm tin


Nhạc: Trần Quốc Dũng

Phỏng thơ: Mai
Nguyễn & Phong Lan
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Trưởng ban biên tập
TS. NGUYỄN VĂN THẠNH - CHỦ TỊCH HĐQT BHTGVN
Phó ban biên tập
TS. NGUYỄN NHƯ MINH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BHTGVN
Thư ký ban biên tập
Th.S ĐẶNG DUY CƯỜNG
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Thành viên ban biên tập
NGUYỄN THÙY LINH
HOÀNG ANH TUẤN
DƯƠNG ĐỨC DŨNG
LÊ NAM HẢI
VŨ THỊ THÙY DƯƠNG
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BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM - 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Nghiêm cấm in sao, sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung cuốn sách này khi chưa được chấp thuận
bằng văn bản từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
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In 1.000 cuốn tại Công ty TNHH Mỹ thuật AC
Xuất bản lần thứ Nhất. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11.2014
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