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quyền và lợi ích của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công
chúng đối với hệ thống ngân hàng, 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 hệ thống ngân hàng, góp phần vào việc giữ
vững an ninh kinh tế, ổn định chính trị.
Ths. Nguyễn Quang Huy
Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN

Mục lục
03

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
- Năm bản lề cho một bước chuyển mới - Ths. Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch
HĐQT BHTGVN
- Thay đổi căn bản, toàn diện và triệt để - TS. Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
- Nhìn lại 4 năm thực hiện đề án 254 - Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân
hàng Ngân hàng Nhà nước
- Phát huy vai trò của BHTGVN trong hội nhập quốc tế - TS. Nguyến Trí Hiếu
- BHTGVN trong giai đoạn tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng - TS. Nguyễn
Đình Lưu - P.TGĐ BHTGVN / Ths. Đỗ Thị Hằng - Tr.p Kiểm tra BHTGVN
- Những bất cập trong việc thực hiện luật BHTG kiến nghị và đề xuất - TS. Ngô
Quang Lương - P.TGĐ BHTGVN

22

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM TIỀN GỬI
- Những dấu ấn thành công - Phòng TTTT
- BHTGVN ưu tiên phát triển, mở rộng hợp tác trong khối ngân hàng - Phòng
Nguồn vốn Đầu tư
- Nghề ngân hàng thách thức và nghị lực - TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám
đốc CN BHTGVN tại HN

27

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC THAM GIA BHTG
- Công tác kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG năm 2015 - Phòng Kiểm tra
- Tình hình hoạt động của hệ thống các NHTM năm 2015 - Phòng Giám sát
- Hoạt động của hệ thống QTDND năm 2015 - Phòng Giám sát

33

TIN TỨC SỰ KIỆN

48

NHÌN RA THẾ GIỚI
- Các tổ chức BHTG với công tác nâng cao nhận thức công chúng năm 2015
- Phòng TTTT
- Sự phối hợp giữa các quốc gia trong giải quyết các vấn đề BHTG xuyên biên
giới - Phòng NCTH&HTQT
- Xu hướng hợp tác song phương và đa phương giữa các tổ chức BHTG - Phòng
NCTH&HTQT

54

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
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ăm 2015 có thể coi là năm
bản lề cho bước chuyển
mới của Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo
quyết liệt, đồng bộ của Ngân hàng
Nhà nước, hoạt động ngân hàng đã
có những chuyển biến tích cực: lạm
phát được kiềm chế; thị trường tiền
tệ, ngoại hối, vàng ổn định; thanh
khoản của các tổ chức tín dụng được
đảm bảo; nỗ lực tái cơ cấu hệ thống
ngân hàng và xử lý nợ xấu đang được
thực hiện đúng hướng.
Đối với hệ thống Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam, năm 2015 là năm tích
cực thực hiện đổi mới, tạo nền tảng
cho sự phát triển bền vững trong
tương lai. Luật bảo hiểm tiền gửi đã
được triển khai bằng các văn bản
hướng dẫn do Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, NHNN và các bộ, ngành
liên quan ban hành. Trong bối cảnh
đó, Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam quán triệt chủ trương
tuân thủ nghiêm túc cơ sở pháp lý
mới, đồng thời đảm bảo tính liên tục
và hiệu quả của hoạt động bảo hiểm
tiền gửi. Triển khai các Nghị quyết
của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền

gửi Việt Nam, các văn bản quản trị điều hành đã được các đơn vị trong
hệ thống xây dựng một cách đồng
bộ phù hợp với những quy định mới,
hỗ trợ cho việc thực hiện công tác
chuyên môn nghiệp vụ một cách
bài bản theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm
tiền gửi được thực hiện tích cực,
đúng quy định nhằm bảo vệ quyền
lợi của gần 40 triệu người gửi tiền,
nâng cao niềm tin công chúng vào
chính sách an sinh xã hội của Chính
phủ, góp phần đảm bảo an toàn lành
mạnh hoạt động ngân hàng và đóng
góp tích cực vào thắng lợi chung của
ngành ngân hàng.
Một trong những dấu ấn đậm nét
năm 2015 của Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam là việc triển khai thực hiện
thành công tái cấu trúc tổ chức bộ
máy theo quyết định của Thủ tướng
Chính phủ và quyết định của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước; Bộ máy
lãnh đạo cấp cao của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam được kiện toàn, tạo tiền
đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ của Đảng bộ và toàn hệ thống.

Năm 2016, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội đã được Quốc hội và
Chính phủ xác định ưu tiên tập trung
ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh góp
phần tăng trưởng kinh tế ở mức hợp
lý; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế;
thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm
bảo an sinh xã hội. Trong lĩnh vực tài
chính ngân hàng, mục tiêu và nhiệm
vụ trọng tâm là điều hành chính sách
tiền tệ thận trọng, linh hoạt, gắn kết
chặt chẽ với chính sách tài khóa; điều
hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với
diễn biến tiền tệ và các cân đối vĩ mô;
tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các tổ
chức tín dụng gắn liền với việc giải
quyết nợ xấu. Vì vậy, mục tiêu đặt ra
cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong
năm 2016 là tiếp tục triển khai hoàn
thiện cơ sở pháp lý, cơ cấu tổ chức,
bộ máy, củng cố và nâng cao hiệu
quả hoạt động, nâng cao chất lượng
nghiệp vụ nhằm phát triển dài hạn và
bền vững.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ
người gửi tiền, góp phần tích cực
vào đảm bảo hoạt động an toàn hệ
thống ngân hàng, trong năm 2016,
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BẢO HIỂM TIÊNG GỬI VIỆT NAM
NĂM 2015 QUA CÁC CON SỐ
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đề ra
6 nhiệm vụ trọng tâm:

2,8

Thứ nhất, thường xuyên rà soát và
kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung các văn bản quy
phạm pháp luật về tổ chức và hoạt
động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
phù hợp với thực tiễn triển khai; tiếp
tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống
văn bản quản trị, điều hành phù hợp
với Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn
bản hướng dẫn, đảm bảo hoạt động
của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được
triển khai đúng pháp luật, hiệu quả.
Thứ hai, Chiến lược phát triển Bảo
hiểm tiền gửi giai đoạn 2015-2020,
tầm nhìn tới năm 2025 sẽ được hoàn
thiện để nhất trình các cấp có thẩm
quyền phê duyệt. Chiến lược phát
triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
được xây dựng dựa trên Bộ Nguyên
tắc phát triển hệ thống bảo hiểm tiền
gửi hiệu quả do Hiệp hội bảo hiểm
tiền gửi quốc tế xây dựng. Bộ Nguyên
tắc này được coi là “kim chỉ nam” để
đánh giá chất lượng hoạt động của
hệ thống bảo hiểm tiền gửi, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam đã nghiên
cứu để tiếp cận các tiêu chuẩn quốc
tế và có những vận dụng phù hợp với
thực tế Việt Nam.
Thứ ba, trong năm 2016, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam tiếp tục triển khai
đồng bộ các mảng nghiệp vụ như:
thực hiện kiểm tra, giám sát chính
xác, hiệu quả, đúng kế hoạch đối với
các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi để phát hiện sớm rủi ro; phát triển
nguồn vốn một cách bền vững nhằm
nâng cao năng lực tài chính của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam; trong trường
hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả, thực
hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời cho
người gửi tiền tại các tổ chức tham
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triệu tỷ đồng

Số tiền gửi được bảo hiểm:
trên 2,8 triệu tỷ đồng
1.241: số tổ chức tín dụng tham gia BHTG,
trong đó: 90 NHTM, 1 NH Hợp tác xã, 1147
QTDND và 3 tổ chức tài chính vi mô.

4.044
gia bảo hiểm tiền đảm bảo phù hợp
với các quy định pháp luật; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến kiến
thức pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về
chính sách an sinh xã hội Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam đang thực hiện.
Thứ tư, mục tiêu tiếp theo của năm
2016 là việc ứng dụng công nghệ
hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam. Để thực hiện mục
tiêu này một cách có hiệu quả, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam đã tận dụng
mọi nguồn lực để triển khai Dự án
đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và
hiện đại hóa ngân hàng”; đẩy mạnh
công tác nghiên cứu ứng dụng và
hợp tác quốc tế nhằm từng bước
áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào
hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt
Nam; chú trọng phát triển nguồn
nhân lực phù hợp với xu thế phát
triển của hệ thống ngân hàng bằng
cách tổ chức các lớp đào tạo để nâng
cao trình độ chuyên môn, đạo đức
nghề nghiệp, xây dựng tác phong
chuyên nghiệp cho người lao động
tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thứ năm, để thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao,
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ
động phối hợp của các đơn vị liên
quan tăng cường công tác phối hợp
và chia sẻ thông tin với Ngân hàng
Nhà nước, đặc biệt là với Cơ quan
Thanh tra Giám sát ngân hàng và các
cơ quan bộ, ngành khác nhằm góp
phần đảm bảo an toàn hoạt động
ngân hàng tại Việt Nam.
Thứ sáu, phát huy hơn nữa vai trò
của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ
chính trị; phát động thi đua cùng nỗ
lực vì mục tiêu phát triển hệ thống
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng
tâm nêu trên trong năm 2016, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tạo được
bước phát triển vững chắc để trở
thành một tổ chức bảo hiểm tiền gửi
hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là công
cụ của Chính phủ, của Ngân hàng
Nhà nước nhằm bảo vệ tốt quyền và
lợi ích hợp pháp của người gửi tiền,
góp phần duy trì sự an toàn, lành
mạnh của hệ thống ngân hàng.

4.044 tỷ đồng: số phí thu từ các tổ chức tham gia
BHTG, tăng 18,9% so với năm 2014.

Trên 26,5 ngàn tỷ đồng: tổng nguồn vốn của
BHTGVN tính đến hết năm 2015

25,5%

7800

100% tổ chức tham gia BHTG được giám
sát từ xa định kỳ và đột xuất

352 tổ chức tham gia BHTG
được kiểm tra tại chỗ

21

26,5

ngàn tỷ đồng

25,5% tăng trưởng nguồn vốn so với cùng kỳ năm 2014

Hơn 7800: số Chứng nhận BHTG đang lưu hành,
trong đó, năm 2015 cấp mới 9 chứng nhận, cấp lại 17,
cấp 851 bản sao và thu hồi 3 chứng nhận.

100%

1.241

325

21 văn bản quản trị điều hành được ban hành, trong đó có
10 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT và 11
văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của TGĐ.
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Tái cấu trúc hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015:

THAY ĐỔI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN
VÀ TRIỆT ĐỂ
Những năm 2011-2015, kinh tế thế giới rơi vào giai
đoạn suy thoái làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt
Nam.GDP tăng trưởng ở mức thấp, thâm hụt ngân
sách cao.Kinh tế bất ổn làm nợ xấubùng phát; Nhiều
ngân hàng mất khả năng thanh toán cần tái cấp vốn
của ngân hàng TW; Tín dụng tăng trưởng thấp, có năm
chỉ 5%; Mức sinh lời giảm sút do trích lập DPRR và thu
từ cho vay giảm (nợ xấu không thu được).Việt Nam
phải xử lí khó khăn hoạt động ngân hàng trước những
áp lực hết sức khắc nghiệt của thị trường. Nổi bật là
tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng,tình trạng
này làm cho sự phân bổ nguồn lực vốn lệch lạc.
TS. Trương Văn Phước
Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Đ

ề án ”Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn
2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định số
254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng
Chính phủ đã được thực hiện theo đúng lộ
trình và đạt được cơ bản những mục tiêu đề ra. Tình hình
tài chính và năng lực hoạt động của các TCTD được củng
cố. Trật tự kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt
động ngân hàng được nâng cao. Năng lực quản trị, điều
hành của các TCTD được cải thiện đáng kể. Các chuẩn mực
quốc tế trong hoạt động ngân hàng từng bước được áp
dụng. Những kết quả nổi bật như sau:
1. Đã cơ cấu lại căn bản, toàn diện và triệt để hệ
thống TCTD:
- Nhóm Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước: Trước
khi tái cơ cấu, nhóm NHTM NN đóng vai trò quan trọng,
dẫn đầu cả hệ thống cả về quy mô, hiệu quả hoạt động và
năng lực quản trị điều hành. Sau khi tái cơ cấu, vai trò, vị
trí chi phối của nhóm NHTM NN được nâng lên và thực sự
là lực lượng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các TCTD. Năm
2015, NHTM CP Công thương Việt Nam và NHTM CP Ngoại
thương Việt Nam đã lọt vào top 500 ngân hàng có thương
hiệu lớn nhất thế giới, với giá trị thương hiệu lần lượt là 197
triệu USD và 157 triệu USD.
- Nhóm NHTM Cổ phần: Các NHTM CP lành mạnh được
củng cố và phát triển. Các NHTM CP yếu kém được xử lý
. Nhìn chung, sau khi tái cấu trúc, các TCTD đều cải thiện
đáng kể tình hình hoạt động kinh doanh, thanh khoản
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ổn định, nợ xấu giảm mạnh, năng lực tài chính được tăng
cường. Đặc biệt, trong đó phải kể đến sự phục hồi của các
NH trong nhóm yếu kém.
2. Lành mạnh hóa tình hình tài chính và củng cố
năng lực hoạt động của các TCTD giai đoạn 2011-2015
2.1. Cải thiện mức độ an toàn tài chính và hiệu quả hoạt
động
Chất lượng tài sản được cải thiện: Nợ xấu được xử lý tích
cực, hiệu quả: Nợ xấu giảm mạnh trong giai đoạn từ năm
2012 đến cuối năm 2015. Theo báo cáo từ các TCTD, cuối
năm 2012, tỷ lệ nợ xấu bình quân toàn hệ thống TCTD lên
mức cao nhất là 4,08%. Ước tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ
nợ xấu được đưa về mức 2,9%. Nợ xấu được phân loại và
hạch toán minh bạch hơn.
Nợ xấu được xử lý quyết liệt bằng nhiều biện pháp. Chỉ
đạo và hỗ trợ tích cực từ cơ quan quản lý là việc thành lập
Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
(VAMC) theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ,
Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và
Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
VAMC đã giúp hệ thống TCTD Việt Nam chuyển dịch một
khối lượng lớn nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán, đồng
thời trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành có thể tái chiết
khấu tạo nguồn vốn mới cho TCTD. Trong 3 năm hoạt
động, VAMC đã mua được khoảng 200.000 tỷ đồng nợ xấu.

Hệ thống TCTD tích cực trích lập và
sử dụng dự phòng RRTD. Theo tính
toán của Ủy ban, tỉ lệ chi phí trích
lập dự phòng RRTD/Lợi nhuận trước
trích lập dự phòng RRTD tăng mạnh,
từ 39,1% (năm 2011) lên 63,0% (năm
2015). Tính đến cuối năm 2015, các
TCTD tự xử lý nợ xấu bằng nguồn
dự phòng rủi ro khoảng 132 nghìn
tỉ đồng.Ngoài ra, các TCTD chủ động
tiến hành xử lý nợ xấu bằng nhiều
hình thức khác như:Thu nợ từ khách
hàng (khoảng 91.834 tỷ đồng), nhận
TSĐB thay nghĩa vụ nợ và phát mại
TSĐB để thu hồi nợ (khoảng 16.345 tỷ
đồng); và các hình thức khác (khoảng
21.351 tỷ đồng)...
- Thanh khoản được đảm bảo:Tình
trạng căng thẳng thanh khoản đã
được giải quyết. Từ tình trạng thiếu
hụt thanh khoản phải vay mượn lẫn
nhau, nay các TCTD giảm bớt sự phụ
thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng.
Tỷ trọng vốn liên ngân hàng trong
tổng nguồn vốn giảm từ 21,7% (năm
2011) xuống còn 10,2% (năm 2015).
Tỷ lệ LDR giảm so với thời điểm trước
tái cơ cấu và trong giới hạn an toàn,
từ 97,6% (năm 2011) xuống còn
86,2% (năm 2015).Vay tái cấp vốn từ
NHNN giảm mạnh từ 189 nghìn 078
tỷ đồng (năm 2011) xuống còn 31
nghìn 565 tỷ đồng (năm 2015), tương
đương mức giảm 83,3%.
- Khả năng sinh lời được nâng
cao:Năm 2015, kết quả kinh doanh
phục hồi, chứng minh cho hiệu quả
của quá trình tái cơ cấu. Năm 2015, lợi
nhuận toàn hệ thống ước đạt khoảng
28.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với
năm 2014. Hiệu quả sinh lời so với
vốn chủ sở hữu (ROE) cũng được cải
thiện từ 4,72% (năm 2012) lên 5,72%
(năm 2015).

- Đảm bảo mức đủ vốn: Tỷ lệ an
toàn vốn cải thiện trong giai đoạn tái
cơ cấu 2011-2015. Tỷlệ an toàn vốn
được cải thiện (CAR) toàn hệ thống
hiện tại là 12%, cao hơn so với cuối
năm 2011 (10,5%) và cao hơn mức
quy định của NHNN (9%).
2.2. Nâng cao trật tự, kỷ cương và
nguyên tắc thị trường
Lãi suất huy động ổn định, chấm
dứt tình trạng đua tranh lãi suất huy
động giữa các TCTD. NHNN đã tích
cực thực hiện các chính sách ổn định
tỷ giá, kiểm soát chặt chẽ các hoạt
động giao dịch trên thị trường liên
ngân hàng, ngăn chặn việc đầu cơ tỷ
giá, can thiệp kịp thời bằng cách bán
ngoại tệ bình ổn tỷ giá trên thị trường
liên ngân hàng.
Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư
chéo cơ bản được giải quyết thông
qua quá trình mua bán, sáp nhập
và hợp nhất các TCTD trên cơ sở tự
nguyện. Có thể nói, một trong những
thành công lớn của Đề án tái cơ cấu

hệ thống TCTD là việc loại bỏ đáng kể
tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo.
Năng lực quản trị rủi ro được tăng
cường thông qua hàng loạt các văn
bản pháp lý về hoạt động ngân
hàng như Thông tư 36/2014/TTNHNN,Thông tư 02/2013/TT-NHNN
và Thông tư 09/2014/TT-NHNN. Các
văn bản này đã tạo nên những chuẩn
mực về quản trị rủi ro, an toàn hoạt
động ngân hàng tiệm cận dần với
thông lệ quốc tế; đáp ứng yêu cầu
quản lý và giám sát hệ thống ngân
hàng cũng như phát triển an toàn,
lành mạnh và hiệu quả hệ thống
TCTD.
Kế hoạch và lộ trình áp dụng Basel
II đang được triển khai tích cực. Trong
kế hoạch hành động thực hiện đề án
tái cơ cấu hệ thống TCTD, NHNN đã
phê duyệt chủ trương triển khai việc
áp dụng Basel II theo 2 giai đoạn, giai
đoạn 1 từ 2013 – 2015 áp dụng thí
điểm tại 10 NHTM và giai đoạn 2 từ
2016 – 2018 áp dụng rộng rãi trong
toàn hệ thống TCTD.
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tiếp tục tăng khá. Đây là điều kiện
quan trọng giúp hệ thống ngân hàng
mở rộng tín dụng cho nền kinh tế đi
đôi với giảm mặt bằng lãi suất để hỗ
trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, kiềm chế lạm phát và ổn định
kinh tế vĩ mô.

Tái cấu trúc hệ thống các TCTD:

NHÌN LẠI 4 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 254

K

inh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho
thấy, sự phát triển của hệ thống ngân hàng bất
cứ quốc gia nào cũng không tránh khỏi những
giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, cần phải thực
hiện những cải tiến, đổi mới và tái cơ cấu. Mục tiêu của tái
cơ cấu là nhằm khắc phục những yếu kém tự thân, nội tại
của ngành Ngân hàng, khi các tổ chức tín dụng (TCTD)
phát sinh những vấn đề bất ổn và có nguy cơ đẩy hệ thống
ngân hàng rơi vào khủng hoảng, kéo theo nguy cơ khủng
hoảng kinh tế - xã hội. Đồng thời, tái cơ cấu còn được thực
hiện nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế trong giai đoạn
phát triển mới, khi sự phát triển của hệ thống ngân hàng
và các cơ chế chính sách đi kèm đã không còn phù hợp với
sự phát triển của nền kinh tế.
Cuối năm 2011, cùng những khó khăn của nền kinh tế,
những yếu kém, rủi ro tích lũy nhiều năm trước đây của hệ
thống ngân hàng Việt Nam đã bộc lộ, không ít TCTD gặp
khó khăn về thanh khoản, nợ xấu cao, có nguy cơ đổ vỡ, đe
dọa sự an toàn của hệ thống các TCTD. Thực trạng này đặt
ra yêu cầu tất yếu khách quan cần phải tái cơ cấu nhằm
khắc phục những yếu kém của ngành Ngân hàng, lành
mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt
động của từng tổ chức tín dụng và toàn hệ thống để phù
hợp và đáp ứng yêu cầu về vốn cho nền kinh tế trong giai
đoạn phát triển mới.

8

Số 30 / Quý IV - 2015

Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước

Trước tình hình đó, thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày
18/10/2011 của Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI, NHNN kịp thời xây dựng, trình Bộ
Chính trị, Chính phủ chấp thuận và Thủ tướng đã ký Quyết
định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 ban hành Đề án Cơ
cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015
(Đề án 254).
Đến nay, sau gần 4 năm triển khai, nhờ sự lãnh đạo, chỉ
đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực, quyết liệt của
ngành Ngân hàng và sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa
phương, các định hướng, mục tiêu và giải pháp tại Đề án
254 đã được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch,
theo đúng các quy định của pháp luật và có hiệu quả, thể
hiện trên một số kết quả quan trọng sau đây:
Sự ổn định, an toàn hệ thống các TCTD được giữ vững
và cải thiện; nguy cơ đổ vỡ, gây mất an toàn hệ thống các
TCTD được đẩy lùi, tài sản của Nhà nước, nhân dân được
bảo đảm an toàn, chi trả đầy đủ; nhân dân tin tưởng, ủng
hộ các chủ trương, chính sách cơ cấu lại hệ thống ngân
hàng. Đến cuối tháng 9/2015, hệ thống các TCTD đạt tỷ lệ
an toàn vốn 13,32% (mức tối thiểu theo quy định là 9%) và
đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ về khả năng chi trả và tỷ lệ nguồn
vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn theo quy định của
pháp luật. Thanh khoản được bảo đảm và cải thiện, nợ xấu
của hệ thống được xử lý quyết liệt, nguồn vốn huy động

Một trong những biện pháp cơ bản
của tái cơ cấu là sáp nhập, hợp nhất,
mua lại các TCTD trên nguyên tắc tự
nguyện, đã tiếp tục diễn ra mạnh mẽ
(09 TCTD được sáp nhập, hợp nhất
vào TCTD khác; 04 TCTD được mua
lại) nhằm tăng quy mô, năng lực cạnh
tranh và cơ cấu lại hoạt động của các
TCTD. Diễn biến này đã khẳng định
việc khuyến khích sáp nhập, hợp nhất
trên cơ sở tự nguyện là chủ trương
đúng đắn để cơ cấu lại các TCTD và
giảm số lượng TCTD, đặc biệt là TCTD
nhỏ, yếu kém . Đồng thời, điều này
cũng phản ánh sự thay đổi tích cực
về tư duy, nhận thức của các chủ sở
hữu các TCTD từ chỗ e ngại sang chủ
động, tích cực hơn trong việc cơ cấu
lại, đổi mới như là một tất yếu khách
quan để định hướng chiến lược cho
sự tồn tại, phát triển lâu dài, an toàn,
hiệu quả bền vững.
NHNN đã kiểm soát được và xử lý
kiên quyết các TCTD yếu kém theo
phương án cơ cấu lại được phê
duyệt. Các trường hợp NHTM yếu
kém không có khả năng thực hiện
phương án cơ cấu lại được duyệt
hoặc không có phương án cơ cấu lại
khả thi sẽ được NHNN áp dụng các
biện pháp xử lý can thiệp bắt buộc
(đặt vào kiểm soát đặc biệt, mua lại
bắt buộc) để kiểm soát toàn diện,
không lan truyền rủi ro gây mất an
toàn, ổn định của hệ thống các TCTD
và tránh đổ vỡ ngân hàng ngoài tầm
kiểm soát của Nhà nước trong bối
cảnh chưa áp dụng biện pháp phá
sản ngân hàng. Quá trình cơ cấu lại
các TCTD chủ yếu sử dụng các nguồn

lực của xã hội và không sử dụng tiền
của ngân sách nhà nước, kể cả đối với
việc mua lại các ngân hàng yếu kém,
do đó không làm gia tăng chi ngân
sách nhà nước.
Sau quá trình tái cơ cấu, môi trường
kinh doanh ngân hàng được lành
mạnh hoá. Kỷ cương, kỷ luật trên thị
trường tiền tệ, thị trường vàng và lĩnh
vực ngân hàng được chấn chỉnh và
nâng cao, góp phần ổn định, bảo đảm
an ninh tài chính-tiền tệ. Khuôn khổ
pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân
hàng được hoàn thiện một bước
quan trọng; hiệu lực, hiệu quả công
tác thanh tra, giám sát được tăng
cường. NHNN chủ động phát hiện, xử
lý và triển khai đồng bộ, quyết liệt các
giải pháp cơ cấu lại nhằm xử lý những
tồn tại, yếu kém cố hữu và vi phạm
pháp luật tích tụ từ nhiều năm trước
đây của các TCTD, trong đó ưu tiên áp
dụng các biện pháp kinh tế để khắc
phục hậu quả, thu hồi triệt để tài sản
cho ngân hàng và bảo đảm sự an
toàn, ổn định của hệ thống các TCTD.
Trong quá trình tái cơ cấu, NHNN đã
và đang phối hợp chặt chẽ, toàn diện
với các cơ quan công an, Viện Kiểm
sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong
việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, thực hiện
giám định tư pháp phục vụ cho quá
trình điều tra, tố tụng để xử lý nghiêm
minh các vi phạm pháp luật. Nhờ đó,
tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền
hạn, vị trí chi phối, cố ý làm trái, sử
dụng trái phép tài sản, vay vốn với
quy mô lớn phục vụ cho các lợi ích
nhóm dẫn đến rủi ro cho ngân hàng
của các cổ đông lớn, cán bộ lãnh đạo
các TCTD đã giảm dần. Tư duy, nhận
thức của lãnh đạo và cổ đông, đặc
biệt là cổ đông lớn của ngân hàng đã
trở nên đúng đắn hơn trong việc đầu
tư, sử dụng vốn và quản trị, điều hành
ngân hàng một cách có trách nhiệm
và tôn trọng pháp luật; chấm dứt tư
duy đầu tư, sở hữu ngân hàng để
biến ngân hàng trở thành kênh dẫn

vốn phục vụ cho nhóm lợi ích.
Trong suốt quá trình triển khai tái
cơ cấu, vai trò, vị trí chi phối của các
NHTMNN trong hệ thống các TCTD
tiếp tục được duy trì, củng cố. Các
NHTMNN không ngừng củng cố thế
và lực, duy trì vị trí chủ đạo, vai trò trụ
cột trong việc giữ vững sự ổn định hệ
thống các TCTD, luôn đi tiên phong,
dẫn dắt thị trường và trong việc thực
hiện chủ trương, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, đặc biệt là giảm
mặt bằng lãi suất và ổn định tiền tệ;
đồng thời, là lực lượng chủ yếu, tích
cực tham gia cơ cấu lại các TCTD yếu
kém theo chỉ định của NHNN. Khối
NHTMCP hoạt động tương đối ổn
định, từng bước lành mạnh, nâng cao
năng lực tài chính và khả năng cạnh
tranh. Một số NHTMCP đã chủ động
mua lại, tham gia cơ cấu lại TCTD
phi ngân hàng hoặc sáp nhập với
NHTMCP khác để tăng quy mô hoạt
động, tái định hướng chiến lược kinh
doanh, mở rộng cơ sở khách hàng,
gia tăng số lượng và chất lượng dịch
vụ. Hệ thống QTDND và các tổ chức
tài chính vi mô tiếp tục được củng cố,
chấn chỉnh và phát huy vai trò tích
cực trong việc góp phần thực hiện
chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước về xoá đói, giảm nghèo và
phát triển kinh tế - xã hội tại các địa
phương.
Một kết quả quan trọng đã đạt được
là năng lực tài chính của các TCTD,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
được cải thiện đáng kể. Đến tháng
9/2015, vốn điều lệ liên tục tăng lên
và đạt trên 450 nghìn tỷ đồng, tăng
khoảng 29% so với năm 2011, vốn
chủ sở hữu đạt trên 550 nghìn tỷ
đồng, tăng khoảng 19% so với năm
2011. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục
duy trì sở hữu vốn và tham gia tái cơ
cấu các NHTM (hiện có 17 NHTMCP
có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ
phần, trong đó có 09 ngân hàng có
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Phỏng vấn Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu:
tín dụng ngân hàng tiếp tục được mở
rộng và phân bổ hợp lý cho các mục
đích sử dụng trên cơ sở đánh giá lợi
ích - rủi ro và phù hợp với định hướng
đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội
quốc gia bền vững. Kết quả cơ cấu
lại của các TCTD có tác dụng không
chỉ làm lành mạnh các TCTD mà còn
có tác dụng hỗ trợ tái cấu trúc doanh
nghiệp, thị trường tài chính và đầu tư,
từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và
ổn định kinh tế vĩ mô.

cổ đông chiến lược nước ngoài). Các
giải pháp xử lý nợ xấu đã phát huy tác
dụng (đặc biệt là VAMC) góp phần
quan trọng nâng cao chất lượng
tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu so với
tổng dư nợ. Đến cuối tháng 9/2015,
trên 98% nợ xấu của các TCTD ước
tính tại thời điểm cuối tháng 9/2012
đã được xử lý và chất lượng tín dụng
được cải thiện. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu
đến 30/9/2015 còn 2,93% (tỷ lệ nợ
xấu ước tính tháng 9/2012 là 17,2%).
Với việc áp dụng đầy đủ chuẩn mực
mới về phân loại nợ, từ Quý I/2015
không còn tồn tại 02 số liệu nợ xấu
(số liệu theo báo cáo của TCTD và số
liệu theo kết quả giám sát của NHNN)
và nợ xấu của các TCTD đã được minh
bạch hơn. Cùng với việc tích cực triển
khai các giải pháp cơ cấu lại các TCTD,
kết quả xử lý nợ xấu đạt được đã góp
phần quan trọng cải thiện thanh
khoản, giảm mặt bằng lãi suất, mở
rộng khả năng tăng trưởng tín dụng
nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.
Sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ
thống các TCTD cũng đã được xử lý
một bước quan trọng trong giai đoạn
2011-2015. Sở hữu của các NHTMCP
đã minh bạch và đại chúng hơn; tình
trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn,
thao túng, chi phối ngân hàng được
xử lý và kiểm soát về cơ bản; các
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nhóm lợi ích đã giảm dần. NHNN tích
cực chỉ đạo các TCTD đẩy nhanh tiến
độ xử lý các vi phạm về giới hạn sở
hữu cổ phần, sở hữu chéo thông qua
chuyển nhượng, thoái vốn, sáp nhập,
hợp nhất, mua lại hoặc cử người
tham gia quản trị, điều hành ngân
hàng. Số cặp TCTD sở hữu chéo trực
tiếp lẫn nhau đã giảm từ 7 cặp trong
năm 2012 xuống chỉ còn 3 cặp hiện
nay.
Tóm lại, sau một thời gian triển khai
Đề án cơ cấu lại của hệ thống các
TCTD trong điều kiện nhiều yếu tố
không thuận lợi (kinh tế vĩ mô kém
ổn định, tăng trưởng kinh tế chậm,
thị trường bất động sản trầm lắng,
chậm phục hồi và không sử dụng
ngân sách nhà nước cho tái cơ cấu,
xử lý nợ xấu của các TCTD…), với sự
nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành
Ngân hàng và hệ thống chính trị, về
cơ bản mục tiêu đã đạt được. Sự an
toàn, ổn định của hệ thống các TCTD
đã được duy trì và cải thiện cơ bản,
các NHTM yếu kém đã được kiểm
soát, giảm dần và cơ cấu lại toàn diện;
nợ xấu được kiểm soát và xử lý một
bước căn cơ. Kết quả cơ cấu lại các
TCTD đạt được rõ nét đã ổn định tâm
lý người gửi tiền, nhà đầu tư; nhân
dân tin tưởng vào chủ trương, chính
sách, biện pháp cơ cấu lại các TCTD
của Nhà nước. Dòng vốn của nền
kinh tế từng bước được khơi thông,

Xác định tái cơ cấu hệ thống TCTD
là một quá trình thường xuyên, liên
tục, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp
tục cơ cấu lại triệt để và toàn diện
hệ thống các TCTD; kiên quyết xử
lý dứt điểm các TCTD yếu kém theo
nguyên tắc thị trường có sự quản lý
của nhà nước. Phát triển hệ thống
các TCTD theo hướng đa năng, hiện
đại, hoạt động minh bạch, an toàn,
hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa
dạng về sở hữu, quy mô, loại hình,
có khả năng cạnh tranh lớn hơn và
dựa trên nền tảng công nghệ, quản
trị ngân hàng tiên tiến, chuẩn mực an
toàn hoạt động phù hợp với thông
lệ, chuẩn mực quốc tế nhằm đáp ứng
tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính,
ngân hàng của nền kinh tế. Phát
triển mạnh mẽ, vững chắc hệ thống
QTDND và các tổ chức tài chính vi mô
hoạt động an toàn, hiệu quả nhằm
góp phần xoá đói, giảm nghèo và
gia tăng khả năng tiếp cận vốn, dịch
vụ ngân hàng của dân cư ở khu vực
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa
bàn có nhiều khó khăn.
Với sự nỗ lực, cố gắng của ngành
Ngân hàng, sự hỗ trợ tích cực của
các Bộ, ngành, địa phương, sự ủng
hộ của cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội, công tác tái cơ cấu sẽ tiếp tục
được triển khai thành công, tạo cơ
sở vững chắc cho sự phát triển lành
mạnh, bền vững của hệ thống TCTD
Việt Nam.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BHTGVN
TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Năm 2015 đánh dấu bước phát triển và hội nhập sâu
rộng về kinh tế của Việt Nam khi hàng loạt các hiệp
định thương mại quốc tế được ký kết, mang đến nhiều
cơ hội cũng như thách thức cho hệ thống tài chính
nước ta. Được coi là một năm tái cơ cấu toàn diện của
ngành ngân hàng với hàng loạt các thương vụ mua
bán, sáp nhập. Trong bối cảnh đó, Bản tin Bảo hiểm
tiền gửi đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Nguyễn Trí
Hiếu – chuyên gia tài chính – ngân hàng về những vấn
đề có liên quan.

TS. Nguyễn Trí Hiếu

BHTGVN: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về quá
trình tái cơ cấu ngân hàng trong năm nay?

nhận thức sai lệch đã tạo ra những sai phạm của một số
ngân hàng trong thời gian qua.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Những năm trở lại đây, ngành
ngân hàng trong nước đã có cuộc cải tổ mạnh mẽ khi số
lượng các tổ chức tín dụng (TCTD) đã giảm 17 TCTD so với
thời điểm 4 năm trước thông qua các hình thức sáp nhập,
hợp nhất vào tổ chức tín dụng khác hoặc được mua lại…
Đặc biệt, năm 2015, NHNN đã xử lý 3 ngân hàng yếu kém
bằng cách mua lại với giá “0 đồng”. Có thể nói, hệ thống
ngân hàng hiện nay đã lành mạnh hơn và là thành quả nỗ
lực của Chính phủ , Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN)
và các cơ quan chức năng.

BHTGVN: Vậy thưa ông, kinh nghiệm quốc tế về việc
bảo vệ người gửi tiền trong quá trình tái cơ cấu các tổ
chức tín dụng ra sao?

Tuy nhiên, tôi cho rằng, hệ thống ngân hàng thương mại
(NHTM) Việt Nam vẫn phải tiếp tục quá trình tái cơ cấu về
hai mặt: thứ nhất là phải “gọn” hơn nữa, vì số lượng NHTM
hiện vẫn còn lớn so với tổng dân số hơn 90 triệu người
nhưng chỉ tiếp cận tới 20-30% dân số và tập trung chủ
yếu tại các thành phố lớn. Theo tôi, số lượng ngân hàng
cần rút gọn tới con số 15 là hợp lý. Thứ hai, vấn đề làm
trong sạch hệ thống ngân hàng cũng vô cùng cần thiết.
Việc NHNN mua lại ba ngân hàng với giá “0 đồng” đã cho
thấy những điểm yếu mà ngành ngân hàng cần phải được
cải cách, đặc biệt tại các NHTM lớn. Không những thế, hệ
thống ngân hàng cũng cần phải áp dụng theo các thông
lệ quốc tế như Basel 1, Basel 2 và trong tương lai là Basel 3.
Bên cạnh đó, các ngân hàng cần thay đổi nhận thức rằng
mình phục vụ quyền lợi của đại bộ phận công chúng chứ
không phải cho một số ít các ông chủ ngân hàng. Chính

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Tại quốc gia phát triển như Mỹ,
Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên Bang Hoa Kỳ (FDIC)
bảo hiểm cho tất cả người gửi tiền tại ngân hàng với hạn
mức lên tới 250.000 USD. FDIC tạo tâm lý an tâm cho người
gửi tiền. Do đó, người gửi tiền không ngại đến gửi tiền tại
các ngân hàng nhỏ, ngay cả khi ngân hàng đó mới được
thành lập, chứ không chỉ tập trung vào các ngân hàng lớn.
Bên cạnh việc tạo ra sự an toàn cho người gửi tiền, FDIC
còn đóng vai trò là cơ quan giám sát cùng với Ngân hàng
dự trữ liên bang và các cơ quan chức năng có thẩm quyền
khác…
BHTGVN: Chính sách BHTG được xem là chính sách
đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ
quyền lợi của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an
toàn hoạt động ngân hàng. Theo ông, cần phải làm
gì để ý nghĩa của chính sách BHTG ngày càng lan tỏa
trong cộng đồng và các quy định BHTG đi vào cuộc
sống hiệu quả hơn nữa?
TS. Nguyễn Trí Hiếu: Hiện nay, trên thế giới có hơn 100
quốc gia thành lập hệ thống BHTG. Những nước có hệ
thống ngân hàng phát triển mạnh như Mỹ, Nhật…, BHTG
www.div.gov.vn 11
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BHTGVN TRONG GIAI ĐOẠN
TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG
CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

được coi như công cụ đắc lực nhằm
đảm bảo hoạt động lành mạnh của
hệ thống ngân hàng và bảo vệ người
gửi tiền. Ở nhiều quốc gia trên thế
giới, BHTG là công cụ bắt buộc trong
hệ thống ngân hàng nhằm tăng
trách nhiệm và duy trì sự ổn định
của các TCTD, cũng như bảo đảm sự
ổn định hệ thống tài chính của mỗi
nước. Tại Mỹ, hàng năm, Quốc hội Mỹ
luôn phê chuẩn kế hoạch ngân sách
cho FDIC để đảm bảo nguồn ngân
sách ổn định có thể đáp ứng việc
thực hiện chi trả trong trường hợp
phát sinh, qua đó, góp phần ổn định
tâm lý người gửi tiền khi xảy ra sự cố.
Tại Việt Nam, BHTGVN là tổ chức
duy nhất thực hiện bảo hiểm cho các
khoản tiền gửi của người dân, nhằm
bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền,
góp phần duy trì sự an toàn, lành
mạnh của hệ thống ngân hàng. Tổ
chức tài chính nhà nước này cần phải
có một nguồn vốn đủ mạnh, luôn
luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu
thực tế nhằm ổn định lòng tin và bảo
vệ người gửi tiền hiệu quả.
12
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BHTGVN đóng vai trò rất quan
trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của
người gửi tiền. Tuy nhiên, hạn mức
bảo hiểm hiện nay vẫn còn thấp, cần
điều chỉnh để phù hợp hơn với tình
hình kinh tế. Ngoài chức năng chi trả
tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi
các TCTD bị đổ vỡ, cơ quan này nên
được nâng cao quyền hạn và tham
gia sâu hơn vào quá trình giám sát
các tổ chức tín dụng.. Đặc biệt, cần
có cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin
một cách cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ
giữa BHTGVN và NHNN. , Trong giai
đoạn hội nhập quốc tế, khi BHTGVN
được hoàn thiện các chức năng và
phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của
mình, , sức mạnh, uy tín của hệ thống
ngân hàng Việt Nam cũng sẽ được
nâng lên, giúp các nhà đầu tư an tâm
hơn khi đầu tư vào lĩnh vực tài chính.
BHTGVN: Với những chia sẻ trên,
theo ông, BHTGVN nên thực hiện
những biện pháp gì để bảo vệ
người gửi tiền ngày một hiệu quả
hơn?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Một điều
chúng ta có thể học tập từ FDIC là
chương trình Đồng tiền thông minh
(Money Smart). Đây là chương trình
phổ biến kiến thức tài chính cho
người dân từ những kiến thức rất cơ
bản như cách sử dụng các dịch vụ
của ngân hàng, các chính sách tiền
gửi, bảo mật tài khoản tới những cấp
độ cao hơn như quản lý đồng tiền…
FDIC đưa chương trình này đến người
dân thông qua các kênh như trường
học, địa phương và thông qua hệ
thống các ngân hàng và phương tiện
thông tin, truyền thông. Vừa qua, tại
Việt Nam đã có một số trường hợp
gặp trục trặc liên quan đến sử dụng
và bảo quản, bảo mật thẻ ATM hay
người dân vẫn chưa hiểu hết mọi
thông tin về dịch vụ, sản phẩm của
ngân hàng ... Do vậy, BHTGVN cũng
có thể học hỏi và xây dựng chương
trình phổ biến kiến thức tài chính cơ
bản như FDIC để truyền thông tới
người dân, đặc biệt là người dân ở
những vùng điều kiện tiếp cận thông
tin, sử dụng dịch vụ ngân hàng còn
hạn chế. Bên cạnh đó, BHTGVN cũng
cần tích cực và luôn luôn cải tiến, đổi
mới hoạt động, đáp ứng tốt việc ứng
phó các vấn đề ngày càng phức tạp
trong hoạt động ngân hàng. Điều này
cũng thể hiện sự hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt
trong khía cạnh đảm bảo an toàn hệ
thống tài chính, ngân hàng của BHTGVN.
Xin cảm ơn ông!
Trung Nguyễn (thực hiện)

TS. Nguyễn Đình Lưu - Phó Tổng giám đốc BHTGVN
Ths. Đỗ Thị Hằng - Trưởng phòng Kiểm tra BHTGVN

Sau 3 năm triển khai thực hiện
Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD
được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 254/QĐTTg ngày 01/3/2012, Ngân hàng
Nhà nước đã cơ bản kiểm soát
được tình hình của các ngân hàng
yếu kém, đưa ra nhiều biện pháp
quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ xử
lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD.

M

ột trong những quan
điểm quan trọng của
quá trình tái cơ cấu
được chỉ rõ là “bảo đảm
quyền lợi của người gửi tiền và các
quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên
liên quan theo quy định của pháp
luật”, “không để xảy ra đổ vỡ và mất
an toàn hoạt động ngân hàng ngoài
tầm kiểm soát của Nhà nước. Qua
quá trình chấn chỉnh, củng cố và cơ
cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng,
hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất
và chi phí của Ngân hàng Nhà nước
cho xử lý những vấn đề của hệ thống
các tổ chức tín dụng”.
Trong giai đoạn khủng hoảng tài
chính toàn cầu vừa qua, kinh nghiệm
quốc tế cho thấy tổ chức BHTG tham
gia vào quá trình tái cơ cấu ngân
hàng rất hiệu quả thông qua việc
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
mình khi mua bán, tiếp nhận và xử lý
các ngân hàng yếu kém một cách êm
thấm, không gây xáo trộn lớn trên thị

trường, giảm hoặc tránh việc sử dụng
ngân sách nhà nước, đặc biệt chính
sách BHTG đã phát huy rõ rệt vai trò
an dân và khôi phục niềm tin của
người gửi tiền.
Là tổ chức thực hiện chính sách
BHTG tại Việt Nam, sau hơn 15 năm
hoạt động, cho đến nay BHTGVN đã
từng bước khẳng định được vai trò
của mình trong việc bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của người gửi tiền,
củng cố và tăng cường lòng tin của
công chúng, góp phần duy trì sự ổn
định và an toàn hoạt động của hệ
thống ngân hàng. Trong quá trình tái
cơ cấu hệ thống các TCTD, vai trò của
BHTGVN cũng được thể hiện rõ nét
thông qua các hoạt động nghiệp vụ
BHTG.
Hiện tại, BHTGVN thực hiện giám sát
đối với 100% tổ chức tham gia BHTG
bao gồm 89 ngân hàng và 1.147 quỹ
tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức
tài chính vi mô. Nội dung giám sát

tập trung vào việc phân tích, đánh
giá thực trạng hoạt động của tổ chức
tham gia BHTG trên cơ sở thông tin,
báo cáo do tổ chức đó cung cấp và
các nguồn thông tin khác; giám sát
việc chấp hành các quy định về BHTG
cũng như việc tuân thủ quy định về
đảm bảo an toàn trong hoạt động
ngân hàng; qua đó cảnh báo rủi ro và
các sai phạm, yếu kém cần khắc phục
đối với tổ chức tham gia BHTG, kiến
nghị NHNN xử lý kịp thời nhằm đảm
bảo an toàn, lành mạnh hoạt động
ngân hàng.
Bên cạnh đó, BHTGVN thực hiện
kiểm tra tại chỗ việc chấp hành các
quy định pháp luật về BHTG đối với
các tổ chức tham gia BHTG, trong
đó trọng tâm là kiểm tra việc tính
và nộp phí BHTG. Riêng đối với một
số QTDND xếp loại ở mức 4 và mức
5 theo kết quả của báo cáo giám sát
từ xa, BHTGVN thực hiện việc kiểm
tra chuyên sâu về tiền gửi được bảo
hiểm nhằm kịp thời phát hiện các
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vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý,
đảm bảo quyền lợi hợp pháp của
người gửi tiền cũng như phòng ngừa
các hiện tượng gian lận, trục lợi BHTG.
Đặc biệt trong giai đoạn tái cơ cấu
các TCTD, BHTGVN đã chủ động đẩy
mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát
đối với những tổ chức tham gia BHTG
yếu kém, cảnh báo và đề xuất biện
pháp xử lý kịp thời khi diễn biến tình
hình hoạt động TCTD có chiều hướng
xấu đi hoặc có các vi phạm được phát
hiện. Đồng thời chỉ đạo Chi nhánh
BHTGVN tăng cường kiểm tra các tổ
chức yếu kém, nắm vững thực trạng
và tình hình biến động của các loại
tiền gửi, trong đó chú trọng tiền gửi
thuộc đối tượng bảo hiểm, và phối
hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh
triển khai các biện pháp khắc phục.
Chính vì vậy, công tác giám sát, kiểm
tra thời gian qua đã giúp BHTGVN
phát hiện nhiều trường hợp sai phạm
trong công tác điều hành, kiểm soát
nội bộ, huy động vốn, cho vay, hạch
toán, thu chi tiền mặt, việc quản lý
giấy tờ, hồ sơ, sổ sách… và các sai
phạm về tính, nộp phí BHTG. Đối với
các sai phạm, BHTGVN đều xác định
rõ nguyên nhân và kiến nghị các
biện pháp xử lý, chấn chỉnh, qua đó
nâng cao nhận thức của các đơn vị
về chính sách BHTG, ý thức tự giác
chấp hành các quy định của pháp
luật và các quy định, hướng dẫn của
BHTGVN, từ đó góp phần duy trì sự ổn
định của hệ thống ngân hàng.
Về công tác tham gia xử lý các tổ
chức tham gia BHTG, trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ được giao, BHTGVN đã tích cực phối hợp với NHNN
chi nhánh các tỉnh, thành phố tham
gia quá trình theo dõi, kiểm tra, xử lý
đối với các tổ chức tham gia BHTG yếu
kém, đặc biệt là các đơn vị có nguy
cơ bị đổ vỡ có thể phát sinh nghĩa vụ
chi trả BHTG. BHTGVN đã cử cán bộ
tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt
(KSĐB) theo yêu cầu của NHNN; tham
gia cùng NHNN chi nhánh xây dựng
và triển khai kế hoạch, phương án
14
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củng cố, chấn chỉnh QTDND bị KSĐB
nhằm cố gắng khôi phục hoạt động
của QTDND trở lại bình thường, hạn
chế tác động xấu đến hoạt động của
các QTDND khác trên địa bàn, không
gây xáo trộn, mất ổn định chính trị
xã hội tại địa phương. Đối với các
QTDND chuẩn bị xử lý pháp nhân,
BHTGVN xây dựng phương án chi trả
BHTG cho người gửi tiền; chuẩn bị
đầy đủ về mọi phương diện để sẵn
sàng thực hiện tốt nghĩa vụ chi trả
BHTG theo quy định của pháp luật và
chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN.
Ngoài ra, để có sự ứng phó kịp thời
khi có vấn đề xảy ra tại các QTDND,
BHTGVN đã thành lập Ban chỉ đạo
tại Trụ sở chính và Tổ chỉ đạo tại các
Chi nhánh BHTGVN nhằm chỉ đạo,

giám sát, kiểm tra và xử lý một cách
thường xuyên, toàn diện và chủ động
ứng phó kịp thời khi có những biến
động xảy ra tại các QTDND có vấn đề
(QTDND yếu kém, có rủi ro cao).
Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ
chính, hoạt động tuyên truyền chính
sách BHTG cũng được BHTGVN chú
trọng nhằm giúp người gửi tiền nắm
rõ quyền lợi của mình, yên tâm gửi tiền
nhàn rỗi để tái đầu tư phát triển kinh
tế, giúp giảm tình trạng mua vàng
tích trữ, góp phần tăng khả năng huy
động vốn của TCTD. Đối với các tổ
chức tham gia BHTG gặp sự cố, xảy ra
hiện tượng rút tiền gửi đột biến, ảnh
hưởng đến khả năng thanh khoản,
BHTGVN phối hợp với các chi nhánh
NHNN trên địa bàn, chính quyền địa

phương tổ chức hội nghị khách hàng,
thực hiện tuyên truyền, giải thích để
nâng cao hiểu biết của người dân về
các chính sách BHTG, giảm thiểu tâm
lý hoang mang có thể gây phản ứng
dây chuyền làm xáo trộn hoạt động
của các ngân hàng khác, giúp đơn vị
dần ổn định tổ chức, trở lại hoạt động
bình thường. Ngoài ra, BHTGVN cũng
đang triển khai nghiên cứu, xây dựng
các kịch bản thông tin tuyên truyền
hiệu quả để áp dụng phù hợp với
từng thời điểm, giúp củng cố và tăng
cường niềm tin của nười gửi tiền.
Như vậy, BHTGVN đã từng bước
khẳng định vai trò của mình trong
việc bảo vệ người gửi tiền và góp
phần đảm bảo an toàn, lành mạnh
hoạt động ngân hàng, đúng với định

hướng, chủ trương tái cơ cấu hệ
thống các TCTD của Nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được, trong quá trình thực
hiện không tránh khỏi có những khó
khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ,
như: chưa có Thông tư của NHNN về
việc trao đổi, cung cấp thông tin và
phối hợp giữa NHNN và BHTGVN, và
việc thực hiện trong những năm qua
còn nhiều bất cập, làm giảm hiệu quả
giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý
các vi phạm tại các tổ chức tham gia
BHTG; vai trò, nhiệm vụ cụ thể của
BHTGVN khi tham gia Ban KSĐB đối
với các tổ chức tham gia BHTG chưa
được quy định rõ; chưa có văn bản
hướng dẫn dưới luật về phá sản TCTD;
năng lực tài chính của BHTGVN còn
có những hạn chế nhất định, chưa
tương xứng với quy mô tiền gửi được
bảo hiểm của hệ thống ngân hàng.
Do đó, để nâng cao hiệu quả giám
sát, kiểm tra và xử lý các tổ chức tham
gia BHTG yếu kém, góp phần trong
công cuộc tái cơ cấu hệ thống các
TCTD, cần quan tâm một số giải pháp
sau:
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu chỉnh
sửa và ban hành đồng bộ các văn bản
hướng dẫn quy trình nghiệp vụ đảm
bảo tuân thủ Luật BHTG và phù hợp
với thực tiễn hoạt động ngân hàng.
- Tăng cường nguồn lực xây dựng
hệ thống chỉ tiêu, mô hình giám
sát, cảnh báo hiện đại, hiệu quả cao
nhằm phát hiện và cảnh báo kịp thời
những yếu kém, rủi ro tiềm ẩn của tổ
chức tham gia BHTG để kiến nghị các
biện pháp xử lý, chấn chỉnh.
- Từng bước nâng cao năng lực tài
chính trên cơ sở các đề xuất hợp lý về
chính sách thu phí BHTG gắn với xác
định quỹ BHTG mục tiêu, nâng hạn
mức BHTG hợp lý hơn.
- Chỉ đạo các Chi nhánh BHTGVN cử
cán bộ tham gia Ban KSĐB phải bám

sát địa bàn, phối hợp tốt với NHNN và
chính quyền địa phương trong quá
trình xử lý; nắm vững diễn biến tình
hình, báo cáo kịp thời thực trạng của
QTDND theo định kỳ quy định để có
biện pháp chỉ đạo xử lý; xây dựng,
chuẩn bị phương án chi trả hiệu quả,
phù hợp.
- Đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền, triển khai các kịch bản
tuyên truyền phù hợp trong trừng
giai đoạn.
Để thực hiện các giải pháp trên,
BHTGVN cần kiến nghị với NHNN
một số vấn đề sau:
- Sớm ban hành Thông tư về cung
cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN
để BHTGVN có thể tiếp cận đầy đủ,
kịp thời thông tin về tổ chức tham gia
BHTG nhằm thực hiện tốt các nhiệm
vụ được giao.
- Có cơ chế phối hợp giữa Cơ quan
Thanh tra, giám sát NHNN, NHNN chi
nhánh tỉnh, thành phố và BHTGVN
trong việc cung cấp, trao đổi thông
tin cũng như giám sát, kiểm tra đối
với tổ chức tham gia BHTG.
- Quy định BHTGVN được tham gia
vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các
TCTD trên cơ sở quy định rõ vai trò,
nhiệm vụ của BHTGVN khi tham gia
Ban kiểm soát đặc biệt đối với các tổ
chức tham gia BHTG, đặc biệt trong
việc giám sát, kiểm tra tiền gửi được
bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi của
người gửi tiền, ngăn ngừa hành vi
trục lợi BHTG.
Với việc thực hiện ngày càng tốt
hơn vai trò, nhiệm vụ của mình, BHTGVN càng khẳng định niềm tin đối
với công chúng, với người gửi tiền,
góp phần quan trọng vào quá trình
thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống
các TCTD, duy trì sự ổn định hệ thống
các TCTD, bảo đảm sự phát triển an
toàn, lành mạnh của hệ thống ngân
hàng.
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NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC
THỰC HIỆN LUẬT BHTG
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Ths. Ngô Quang Lương
Phó Tổng giám đốc BHTGVN

L

uật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)
số 06/2012/QH13 được
Quốc hội thông qua ngày
18/06/2012 và có hiệu lực
từ 01/01/2013 đã mở ra một khung
pháp lý quan trọng cho sự phát triển
BHTG ở Việt Nam; là cơ sở để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền, tạo dựng lòng tin của công
chúng vào hoạt động của hệ thống
tài chính, tiền tệ, ngân hàng. Đồng
thời, Luật cũng quy định rõ quyền lợi
và trách nhiệm của tổ chức tham gia
BHTG (các tổ chức tín dụng, tài chính
có hoạt động tiền gửi), là cơ sở pháp
lý quan trọng cho hoạt động và
phát triển của BHTGVN trong
quá trình bảo vệ lợi ích người
gửi tiền góp phần ổn định,
phát triển hệ thống
tài chính tiền tệ
lành mạnh. Luật
cũng quy định
rõ ràng trách
nhiệm
và
quyền hạn
của các cơ
q u a n

quản lý Nhà nước tham gia vào quá
trình quản lý hoạt động BHTG. Tuy
nhiên, trong quá trình thực hiện Luật
BHTG cũng còn có những bất cập
cần trao đổi và kiến nghị, đề xuất để
thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

1

. Điều 3 quy định: “Mục đích của
BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người gửi tiền, góp
phần duy trì sự ổn định của hệ thống
các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo
đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh
của hoạt động ngân hàng”. Đây là
mục tiêu hết sức lớn, cao cả và đầy
tính nhân văn. Để đạt được mục đích
này, cần phải có hàng loạt thiết chế
khác đảm bảo cho hệ thống BHTG
có tiềm lực tài chính, một bộ máy tổ
c h ứ c cũng như nhân lực đủ
mạnh, đồng thời trao
cho họ một quyền
hạn nhất định đủ
mạnh để có thể
tham gia vào quá
trình giám sát,
kiểm tra hoạt
động của

các tổ chức tham gia BHTG, kịp thời
cảnh báo, phát hiện và ngăn ngừa
rủi ro. Cần khẩn trương xây dựng các
văn bản (dưới luật) cho việc tiếp cận,
chia sẻ thông tin một cách thường
xuyên giữa BHTGVN với Ngân hàng
Nhà nước và các TCTD. Vấn đề này đã
được quy định rõ trong NĐ 68/2013/
NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật
BHTG nhưng đến nay vẫn chưa có
các văn bản quy định cụ thể để thực
hiện. Việc cung cấp và chia sẻ thông
tin phải được quy định một cách
chính thống để mỗi bên có quyền
truy cập thường xuyên, nhưng cũng
phải được bảo mật chặt chẽ; đặc biệt
trong trường hợp có TCTD bị lâm vào
tình trạng kiểm soát đặc biệt. Làm
được điều này, không những tạo
điều kiện cho BHTGVN đạt được mục
đích của chính sách, mà còn giúp
cho các cơ quan quản lý Nhà nước có
sự đánh giá toàn diện, đầy đủ để đưa
ra các quyết định đúng đắn khi triển
khai ứng cứu hoặc xử lý một ngân
hàng yếu kém trong bối cảnh kinh tế
thị trường cạnh tranh sôi động như
hiện nay.

2

. Điều 11
quy
định
quyền và nghĩa
vụ của người
được
bảo
hiểm tiền
gửi, gồm
5 khoản,
trong
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đó 4 khoản là quyền, 1 khoản là nghĩa
vụ của người được bảo hiểm:(1) Được
bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ
chức tham gia BHTG theo quy định
của Luật này; (2) Được nhận tiền bảo
hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo
quy định của Luật này; (3) Yêu cầu tổ
chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG
cung cấp đầy đủ, chính xác thông
tin, chế độ về BHTG; (4) Khiếu nại, tố
cáo, khởi kiện…Quyền thứ (1) và(2)
chỉ xảy ra (được thực hiện) khi TCTD
bị đổ vỡ, phá sản; nhưng quyền thứ
(3) thì phải được thực hiện thường
xuyên. Tuy nhiên, hiện nay sự phối
hợp giữa BHTGVN và các TCTD để
cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin,
chế độ về BHTG cho người gửi tiền
chưa được thường xuyên và liên tục.
Trong thời gian tới, BHTG VN cần phối
hợp chặt chẽ với các tổ chức tham
gia BHTG tăng cường các hình thức
tuyên truyền về chế độ, chính sách
BHTG tới người gửi tiền.

3

. Điều 12 quy định Quyền và
nghĩa vụ của tổ chức tham gia
BHTG, có 6 khoản, trong đó, khoản 2
quy định “được cấp chứng nhận tham
gia BHTG”. Không có quy định nào yêu
cầu tổ chức tham gia BHTG khi nhận
tiền gửi của công chúng phải cung
cấp thông tin cụ thể về hạn mức hay
những chính sách về BHTG cho người
gửi tiền. Chính vì vậy, hiện nay tại các
phòng giao dịch của các TCTD tham
gia BHTG chỉ trưng bày chứng nhận
BHTG, chưa có việc cung cấp thông
tin cho người gửi tiền về chính sách
BHTG.Thậm chí, nhiều TCTD không
muốn cung cấp thông tin vì hạn mức
BHTG thấp hơn số tiền mà người dân
gửi vào ngân hàng. Đây cũng là một
thực tế bất cập, cần có sự phối hợp
chặt chễ giữa BHTG VN với tổ chức
tham gia BHTG trong việc cung cấp
thông tin về chính sách BHTG tới
người gửi tiền một cách thường
xuyên, công khai, minh bạch, để họ
không bị hiểu lầm về chính sách.

4

. Điều 13 quy định về Quyền và
nghĩa vụ của tổ chức BHTG có
14 khoản:

- Khoản 9 quy định nghĩa vụ của
BHTGVN: “Trao đổi, kiểm tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về
BHTG; kiến nghị NHNN xử lý hành
vi vi phạm quy định của pháp luật
về BHTG”. Khoản 10 quy định “Tổng
hợp, phân tích và xử lý thông tin về
tổ chức tham gia BHTG nhằm phát
hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời
những rủi ro gây mất an toàn trong hệ
thống ngân hàng, và những vi phạm
về an toàn hoạt động ngân hàng”.
Hai khoản này không được hướng
dẫn thêm trong NĐ 68/2013/NĐ-CP,
nhưng được nhắc lại nguyên văn
trong Quyết định 1394/QĐ-TTg ngày
13/03/2013 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ
của BHTGVN và Quyết định 1395/QĐTTg ngày 13/08/2013 của Thủ tướng
Chính phủ quy định điều lệ về tổ
chức và hoạt động của BHTGVN. Do
chưa có hướng dẫn, giải thích rõ nên
hiện nay, vấn đề “kiểm tra” các tổ chức
tham gia BHTG còn có sự hiểu khác
nhau. Một số ý kiến cho rằng BHTGVN
chỉ được kiểm tra xung quanh việc
gửi tiền, còn lĩnh vực khác thì không
được kiểm tra, vì sẽ trùng lặp với chức
năng của cơ quan Thanh tra giám
sát NH. Nhưng, nếu phạm vi kiểm tra
hẹp như vậy thì BHTGVN khó có thể
thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân
tích kiến nghị, xử lý những vi phạm
quy định về an toàn hoạt động ngân
hàng, rủi ro gây mất an toàn hệ thống
ngân hàng. Bởi, chính các khoản cho
vay, đầu tư của các TCTD mới gây ra
rủi ro, nếu hạn chế phạm vi kiểm tra
thì BHTGVN sẽ không thực hiện được
nhiệm vụ theo quy định tại khoản
10, Điều 13 và Điều 3 Luật BHTG . Từ
những lý do trên, đề nghị BHTGVN đề
xuất với NHNN có hướng dẫn cụ thể
theo hướng mở rộng phạm vi kiểm
tra của BHTGVN trong trường hợp
TCTD có vấn đề (thông qua công tác
giám sát phát hiện có vấn đề) để có
thể kiểm tra tổng thể. Có như vậy thì
BHTGVN mới có điều kiện tổng hợp,
phân tích, xử lý thông tin để kiến nghị
với NHNN xử lý một cách chính xác,
kịp thời các TCTD có vấn đề, đảm bảo
an toàn hệ thống.

- Khoản 13 quy định BHTGVN tham
gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt
đối với tổ chức tham gia BHTG theo
quy định của NHNN. Tham gia quản
lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham
gia BHTG theo quy định của Chính
phủ. Thời gian vừa qua, BHTG cũng
đã cử một số cán bộ tham gia vào
Ban kiểm soát đặc biệt một số Quỹ tín
dụng nhân dân (QTDND). Tuy nhiên,
để sát với chức năng, nhiệm vụ cũng
như thực tiễn, đề nghị Ban kiểm soát
đặc biệt khi phân công cán bộ của
BHTGVN chỉ phân công thực hiện
kiểm soát, quản lý, kiểm tra danh sách
người gửi tiền để đề phòng trong
trường hợp kết thúc kiểm soát đặc
biệt mà TCTD đó vẫn không trở lại
hoạt động bình thường được, bị đổ
vỡ, phá sản thì sẽ thuận lợi cho BHTG
trong việc chi trả BHTG cho người gửi
tiền. Việc tham gia quản lý, thanh lý tài
sản của tổ chức tham gia BHTG hiện
cũng chưa được quy định cụ thể, gây
khó khăn cho BHTGVN khi thực hiện
nhiệm vụ này. Hiện nay, BHTGVN mới
chỉ được phép tham gia vào Ban kiểm
soát đặc biệt các QTDND yếu kém. Với
hệ lụy các NHTM thì việc mua 3 ngân
hàng với giá 0 đồng vừa qua cho
thấy, Nhà nước tham gia vào quản
trị, điều hành ngân hàng để phục
hồi hoạt động các ngân hàng yếu
kém có nguy cơ đổ vỡ cao. Cách làm
này cũng là 1 hình thức bảo vệ người
gửi tiền, do Nhà nước làm chứ chưa
phải giao cho BHTG làm. Về lâu dài,
khi mà BHTG có khả năng đủ mạnh
về tài chính và nhân lực thì cũng có
thể giao cho BHTG tham gia sâu hơn
vào quá trình tái cơ cấu các TCTD yếu
kém, để cơ cấu lại, giúp hoạt động
tốt hơn. Đây cũng là cách mà một số
nước (có hệ thống BHTG đủ mạnh)
đã và đang làm.

5

. Về phí BHTG, tại Điều 20 quy
định: Thủ tướng quy định khung
phí BHTG theo đề nghị của NHNN.
Căn cứ khung phí BHTG, NHNN quy
định mức phí cụ thể đối với tổ chức
tham gia BHTG trên cơ sở kết quả
đánh giá và phân loại các tổ chức này
(nghĩa là trên cơ sở rủi ro). Tuy nhiên,
hiện nay đang áp dụng mức phí
www.div.gov.vn 17
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đồng hạng là 0,15% trên tổng tiền gửi
được bảo hiểm cho tất cả các TCTD
tham gia BHTG. Hình thức đóng phí
này có ưu điểm là không phải đánh
giá phân loại các TCTD. Cơ chế này
không có tác dụng khuyến khích các
ngân hàng đua nhau thực hiện tốt, an
toàn để hưởng phí BHTG thấp, thúc
đẩy ngân hàng chấp nhận rủi ro cao
hơn trong hoạt động của mình. Đến
nay, NHNN cũng chưa có hướng dẫn
gì trong việc thực hiện quy định này.
Mặc dù, việc thu phí trên cơ sở rủi
ro có những ưu điểm là đối xử bình
đẳng giữa các TCTD, góp phần hạn
chế rủi ro, đặc biệt là rủi ro đạo đức
trong các ngân hàng. Đề nghị NHNN
nên nghiên cứu, hướng dẫn và thực
hiện quy định này. Ở nhiều nước, việc
điều chỉnh mức phí, xếp hạng, phân
loại các TCTD là do BHTG thực hiện.
Về lâu dài, ở Việt Nam khi mà BHTG
có đủ năng lực, kinh nghiệm thì cũng
nên trao quyền này cho BHTGVN chủ
động.

6

. Về hạn mức trả tiền bảo hiểm,
Điều 24 quy định: Hạn mức
trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa
mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các
khoản tiền gửi được bảo hiểm của
một người tại một tổ chức tham gia
BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền
bảo hiểm. Thủ tướng chính phủ quy
định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo
đề nghị của NHNN trong từng thời
kỳ. Hiện nay, BHTGVN đang áp dụng
hạn mức là 50 triệu đồng (quy định
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từ năm 2005), với hạn mức này thì
khoảng 85% người gửi tiền được bảo
hiểm.
Hạn mức và phạm vi bảo hiểm có
giới hạn là những tiêu chuẩn đáng
tin cậy, làm giảm thiểu rủi ro rút tiền
hàng loạt, đồng thời không được làm
xói mòn kỷ luật thị trường. Hạn mức
chi trả phải được xây dựng sao cho
phần lớn người gửi tiền ở các ngân
hàng được bảo vệ, nhưng phải đảm
bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền
gửi không được bảo hiểm. Trong
trường hợp một tỷ lệ đáng kể giá trị
tiền gửi được bảo vệ, phải giảm thiểu
rủi ro đạo đức bằng quy định và cơ
chế giám sát chặt chẽ, cũng như bằng
các thiết chế giám sát khác của BHTG.
Với tiêu chuẩn trên, nhiều chuyên gia
cho rằng hạn mức hiện nay thấp so
với thu nhập bình quân đầu người
và tỷ lệ lạm phát hàng năm. Để đảm
bảo tốt hơn quyền lợi người gửi
tiền, ổn định tâm lý, tạo dựng niềm
tin công chúng vào các ngân hàng,
cần nghiên cứu nâng hạn mức trả
tiền bảo hiểm, hạn mức chi trả hợp
lý vào khoảng 2 lần thu nhập bình
quân người/năm (Thu nhập bình
quân đầu người của Việt Nam năm
2014 là khoảng 2.000USD). Vậy hạn
mức vào khoảng 85-90 triệu là hợp lý.
Việc ấn định hạn mức này cũng nên
được đánh giá lại khi các yếu tố làm
cơ sở để xây dựng hạn mức chi trả đã
thay đổi để đảm bảo phù hợp với các
chính sách công khác.

. Công tác tuyên truyền chính
sách, pháp luật về BHTG: Tại
khoản 4, Điều 13 Luật BHTG đã quy
định rõ nhiệm vụ này của BHTGVN.
Điều 33 và Điều 34 Luật BHTG cũng
đã quy định rõ trách nhiệm công bố
và cung cấp thông tin của BHTGVN
và của NHNNVN. Tuy nhiên, cho đến
nay vẫn chưa có văn bản dưới luật
(thông tư) hướng dẫn việc thực hiện
công bố, cung cấp tiếp cận thông tin
của NHNN cho BHTG và sự phối hợp
công bố cung cấp thông tin về chính
sách, pháp luật về BHTG giữa BHTG và
TCTD cho tới người gửi tiền. Nhằm
bảo vệ người gửi tiền và đóng góp
vào sự ổn định tài chính, tiền tệ, cần
đảm bảo rằng công chúng thường
xuyên, liên tục được cập nhật thông
tin đầy đủ về chính sách, pháp luật
BHTG. Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội
BHTG quốc tế, Tổ chức BHTG là cơ
quan chịu trách nhiệm chính trong
việc nâng cao nhận thức công chúng
về hệ thống BHTG, các thông tin,
kiến thức về hoạt động ngân hàng,
tài chính trong và ngoài nước. Vì vậy,
BHTG phải tổ chức thường xuyên các
hoạt động nhằm nâng cao nhận thức
công chúng, phối hợp chặt chẽ với
các ngân hàng, các cơ quan quản
lý (như cơ quan Thanh tra giám sát
ngân hàng) để thống nhất chương
trình, kế hoạch và các thông tin tuyên
truyền nâng cao nhận thức cho công
chúng. Đây là vấn đề còn hạn chế và
thiếu các văn bản hướng dẫn, các cơ
chế phối hợp và kinh phí thực hiện,
bởi thực hiện được yêu cầu này đòi
hỏi phải có nhiều hình thức tuyên
truyền, kinh phí rất lớn. Để từng bước
nâng cao nhận thức công chúng, ổn
định tâm lý, tạo niềm tin cho người
gửi tiền, công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, chính sách BHTG phải
liên tục được đẩy mạnh hơn nữa. Khi
nhận thức của công chúng nâng
cao, tâm lý ổn định, niềm tin được
tăng cường sẽ góp phần ổn định thị
trường tài chính, tiền tệ, đảm bảo an
toàn hệ thống các TCTD, đồng thời
tiền gửi của công chúng được đảm
bảo.

Hoạt động điều hành chính sách tiền tệ năm 2015:

NHỮNG DẤU ẤN THÀNH CÔNG
Phòng TTTT
Năm 2015 đánh dấu năm thứ 4
liên tiếp ngành Ngân hàng hoàn
thành tốt các chỉ tiêu mà Đảng,
Nhà nước giao, góp phần vào việc
thực hiện thành công kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2011-2015 của đất nước. Chính
sách tiền tệ đã đóng góp quan
trọng trong việc duy trì ổn định
kinh tế vĩ mô, lạm phát (cả năm ở
mức thấp khoảng 1- 2%), đánh dấu
thời kỳ ổn định lạm phát dài nhất
trong một thập kỷ qua, đồng thời
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt trên
6,5% (mức cao nhất trong 5 năm
gần đây).

Điều hành chủ động, linh hoạt
và kết quả nổi bật
Thứ nhất, lượng tiền cung ứng
tiền tiếp tục được điều hành phù hợp
theo mục tiêu hỗ trợ ổn định tỷ giá
và thị trường ngoại hối, kiểm soát lạm
phát nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với
các mục tiêu giảm lãi suất, tăng tín
dụng hợp lý, hỗ trợ các TCTD đầu tư
trái phiếu Chính phủ và xử lý nợ xấu:
Tổng phương tiện thanh toán đến
ngày 21/12/2015 tăng 13,55% so với
cuối năm trước, phù hợp với kinh tế
vĩ mô, tiền tệ và các giải pháp điều
hành của NHNN. Mặt bằng lãi suất
giảm nhưng huy động vốn vẫn tăng
(đến ngày 21/12/2015, huy động vốn
tăng 13,59% so với cuối năm trước)
tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng
vốn tín dụng cho nền kinh tế.
Thứ hai, mặt bằng lãi suất thị trường
tiếp tục giảm khoảng 0,2-0,5%/năm,
qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động
sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm
bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại
hối. Trong năm 2015, NHNN duy trì ổn

định lãi suất điều hành, trần lãi suất
huy động bằng VND, kết hợp với điều
chỉnh giảm trần lãi suất USD, đảm
bảo duy trì chênh lệch hợp lý giữa lãi
suất VND và lãi suất USD. Để tạo điều
kiện giảm lãi suất, NHNN giữ ổn định
trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng
VND, các TCTD trên cơ sở nhu cầu
vốn của thị trường cân đối điều chỉnh
giảm lãi suất cho vay so với trần quy
định; điều tiết thanh khoản của các
TCTD hợp lý để tạo điều kiện giảm
mặt bằng lãi suất; điều chỉnh giảm
lãi suất cho vay một số chương trình
tín dụng ngành, lĩnh vực xuống mức
khoảng 6,5-6,6%/năm; tiếp tục yêu
cầu các TCTD rà soát giảm lãi suất cho
vay của các khoản vay cũ về mức lãi
suất cho vay hiện hành. Mặt bằng lãi
suất cho vay giảm khoảng 0,3-0,5%/
năm so với cuối năm trước (lãi suất
ngắn hạn giảm khoảng 0,3%/năm, lãi
suất trung và dài hạn giảm khoảng
0,3-0,5%/năm), đưa mặt bằng lãi suất
giảm khoảng 50% so với thời điểm
cuối năm 2011; Lãi suất huy động
giảm khoảng 0,2-0,5%/năm và hiện
ở mức tương đối thấp nhưng lòng

tin vào đồng Việt Nam tiếp tục được
củng cố.
Thứ ba, tỷ giá và thị trường ngoại
tệ tiếp tục được giữ ổn định, niềm tin
vào đồng tiền Việt Nam được củng
cố, tình trạng đôla hoá trong nền
kinh tế tiếp tục giảm, các nhu cầu
ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá
nhân đều được đáp ứng đầy đủ, kịp
thời. Kết quả tích cực của thị trường
ngoại hối trong năm qua phản ánh
sự điều hành chủ động các giải pháp
điều hành CSTT, linh hoạt điều chỉnh
tăng 3% tỷ giá bình quân liên ngân
hàng và nới biên độ tỷ giá từ +1%
lên + 3% nhằm ứng phó kịp thời với
các tác động bất lợi từ thị trường tài
chính quốc tế; kết hợp với điều chỉnh
lãi suất tiền đồng trên thị trường liên
ngân hàng hợp lý, mua bán ngoại tệ
can thiệp thị trường, ban hành các
quy định nhằm ngăn chặn tình trạng
găm giữ, đầu cơ ngoại tệ. Các động
thái điều hành của NHNN được Chính
phủ và các tổ chức quốc tế ủng hộ và
đánh giá cao.
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Thứ tư, tăng trưởng tín dụng cả
năm ước đạt 18%, cao hơn năm
trước, hỗ trợ đắc lực cho việc đạt tăng
trưởng kinh tế vượt mục tiêu của cả
năm 2015 - năm then chốt trong thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011-2015, nhưng vẫn
đảm bảo phù hợp với sức hấp thụ
vốn của nền kinh tế đi đôi với an
toàn, chất lượng tín dụng: Đến ngày
21/12/2015, tín dụng tăng 17,17% so
với đầu năm, cao hơn mức tăng của
cùng kỳ các năm 2011-2014; với diễn
biến này, ước cả năm tín dụng có thể
đạt khoảng 18%. Dòng vốn tín dụng
tiếp tục được phân bổ hợp lý, hướng
tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh,
nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên
của Chính phủ (cho vay đối với lĩnh
vực nông nghiệp nông thôn tăng
ước đến tháng 12/2015 tăng 11%,
lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng
công nghệ cao tăng tháng 10/2015
tăng 45,13%...). Các chương trình,
chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực,
người nghèo và các đối tượng chính
sách khác theo chỉ đạo của Chính
phủ,Thủ tướng Chính phủ tiếp tục
được hệ thống ngân hàng đẩy mạnh
triển khai, mang lại hiệu quả thiết
thực cho nền kinh tế và xã hội.
Thứ năm, thanh khoản VND của
hệ thống các TCTD tiếp tục được
đảm bảo và có dư thừa, sẵn sàng
đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh
tế, thị trường tiền tệ ổn định, thông
suốt nhờ thực hiện đồng bộ các giải
pháp cung ứng tiền, phối hợp công
cụ hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD,
các TCTD tăng cường xử lý nợ xấu, cơ
cấu lại tài sản, chú trọng hơn trong
quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo
an toàn hệ thống.
Thứ sáu, thị trường vàng trong
nước diễn biến ổn định, cung-cầu
trên thị trường tương đối cân bằng
giá vàng trong nước không còn bị
tác động bởi các nhân tố như sự
biến động của giá vàng thế giới và sự
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biến động tăng của tỷ giá USD/VND.
Trong năm 2015, tại nhiều thời điểm
thị trường thế giới biến động đột
biến nhưng thị trường vàng trong
nước vẫn cơ bản ổn định, cung cầu
trên thị trường tương đối cân bằng.
Thị trường vàng tự điều tiết theo quy
luật cung cầu, NHNN không phải sử
dụng ngoại tệ để nhập khẩu vàng
can thiệp, bình ổn thị trường vàng
miếng, tình trạng vàng hóa tiếp tục
được ngăn chặn, góp phần ổn định
tỷ giá, thị trường ngoại hối và ổn định
kinh tế vĩ mô.
Hoạt động thanh toán không dùng
tiền mặt và công nghệ, dịch vụ ngân
hàng tiếp tục được phát triển mạnh
mẽ, đang dần đi vào cuộc sống, phù
hợp với xu thế thanh toán của các
nước trong khu vực và trên thế giới.

Thứ bảy, sau gần 4 năm triển khai
Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD,
kết quả đạt được rõ nét đã ổn định
tâm lý người gửi tiền, nhà đầu tư.
Đáng chú ý, kết quả này đạt được
trong điều kiện nhiều yếu tố không
thuận lợi (kinh tế vĩ mô kém ổn định,
tăng trưởng kinh tế chậm, thị trường
bất động sản trầm lắng, chậm phục
hồi…). Sự an toàn, ổn định của hệ
thống các TCTD đã được duy trì và cải
thiện, các NHTM yếu kém giảm dần,
kiểm soát tình hình hoạt động theo
hướng cải thiện hơn. Từ đó, nhân dân
tin tưởng vào chủ trương, chính sách,
biện pháp cơ cấu lại các TCTD của
Nhà nước.
Các giải pháp xử lý nợ xấu đã phát
huy tác dụng (đặc biệt là thông qua

VAMC) góp phần quan trọng nâng
cao chất lượng tín dụng và giảm
tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ. Đến
30/11/2015, khoảng 99,6% nợ xấu
của các TCTD ước tính tại thời điểm
cuối tháng 9/2012 đã được xử lý và
chất lượng tín dụng được cải thiện.
Đến 30/11/2015, nợ xấu toàn hệ
thống đã được đưa về mức 2,72%,
hoàn thành mục tiêu đề ra 3%. Với
việc áp dụng đầy đủ chuẩn mực mới
về phân loại nợ, từ Quý I/2015 không
còn tồn tại 02 số liệu nợ xấu (số liệu
theo báo cáo của TCTD và số liệu
theo kết quả giám sát của NHNN) và
nợ xấu của các TCTD đã được minh
bạch hơn. Cùng với việc tích cực triển
khai các giải pháp cơ cấu lại các TCTD,
kết quả xử lý nợ xấu đạt được đã góp
phần quan trọng cải thiện thanh
khoản, giảm mặt bằng lãi suất, mở

rộng khả năng tăng trưởng tín dụng
nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.

Năm 2016 và những định
hướng lớn
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng
cho biết, năm 2016, NHNN sẽ tiếp tục
cách thức điều hành tỷ giá linh hoạt
hơn để tránh tâm lý kỳ vọng và găm
giữ ngoại tệ. Cùng với đó, NHNN sẽ
thực hiện đồng bộ với các công cụ
quản lý khác nhằm ổn định thị trường
ngoại hối. Phó Thống đốc cũng chỉ ra
những yếu tố cản trở việc thực hiện
chính sách tiền tệ năm 2016. Đó là:
Hệ thống ngân hàng vẫn chịu áp lực
lớn về vốn cho sản xuất kinh doanh,
ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu
cầu vốn ngắn hạn mà còn phải đáp
ứng cả nhu cầu vốn trung và dài hạn
của nền kinh tế. Như vậy, việc cân đối
vốn của ngân hàng thương mại, nhất
là vốn trung, dài hạn vẫn khó khăn.
Thực tế thị trường thời gian qua vẫn
chịu nhiều tác động nhiều kinh tế thế
giới. Vì vậy, nếu không có giải pháp
linh hoạt, kịp thời để giải tỏa tâm lý
thị trường thì sẽ gây khó khăn cho
điều hành. Với tình hình thị trường
tài chính hiện nay, ngân hàng vẫn là
lực lượng chủ chốt nắm giữ trái phiếu
Chính phủ (TPCP). Yêu cầu phát hành
TPCP ở mức cao năm 2016 sẽ gây áp
lực lớn đến lãi suất, đây cũng là thách
thức của NHNN năm 2016. Mặt khác,
các diễn biến thị trường thế giới năm
2016 cũng được cho là sẽ gây khó
cho công tác điều hành.
Dự kiến, mặt bằng lãi suất năm
2016 sẽ khó giảm, do hệ thống ngân
hàng đang trong quá trình tái cơ
cấu, việc giảm lãi suất cũng phải cân
nhắc đến sức chịu đựng của các tổ
chức tín dụng, đồng thời không thể
chủ quan với tình hình lạm phát. Phó
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng
cho biết, năm 2016, NHNN đặt mục

tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn
hệ thống khoảng 18-20% và sẽ điều
chỉnh linh hoạt trên cơ sở thực tế.
Năm tới, NHNN sẽ tiếp tục phân hạn
mức tín dụng tùy sức khỏe của từng
tổ chức tín dụng Trên cơ sở mục tiêu
của Quốc hội, Chính phủ, NHNN xác
định mục tiêu và các giải pháp trọng
tâm về điều hành chính sách tiền tệ
năm 2016 như sau:
- Thực hiện chính sách tiền tệ chủ
động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ
với chính sách tài khóa và các chính
sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát
lạm phát theo mục tiêu đề ra (dưới
5%), đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô,
góp phần hỗ trợ để tăng trưởng ở
mức hợp lý (khoảng 6,7%).
- Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp
với diễn biến kinh tế vi mô, lạm phát,
thị trường tiền tệ trong nước và quốc
tế;
- Tăng trưởng tín dụng phù hợp,
gắn với nâng cao cất lượng tín dụng;
chủ động thực hiện các giải pháp
quản lý thị trường ngoại tệ, thị trường
vàng, để tiếp tục giảm tình trạng đô
la hóa, vàng hóa nền kinh tế;
- Đẩy mạnh thanh toán không
dùng tiền mặt.
- Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước
cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp
theo lộ trình tái cơ cấu các tổ chức tín
dụng và xử lý nợ xấu theo đề án đã
được Chính phủ thông qua.
- Tăng cường công tác thanh tra,
giám sát ngân hàng, tiếp tục triển
khai các biện pháp xử lý nợ xấu và
kiểm soát nâng cao chất lượng tín
dụng theo Đề án đã được phê duyệt
tại Quyết định 843 ngày 31/5/2013
của Thủ tướng Chính phủ; trong đó
đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu theo cơ
chế thị trường, nghiên cứu, hoàn
thiện mô hình VAMC.
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BHTGVN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN,
MỞ RỘNG HỢP TÁC TRONG KHỐI
NGÂN HÀNG
Phòng Nguồn vốn Đầu tư

Tháng 9 vừa qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã ký Thỏa thuận hợp tác với hai ngân hàng thương mại lớn
của Việt Nam là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư và lưu ký trái phiếu Chính phủ. Đây được coi
là tiền đề cho việc gia tăng nguồn vốn và củng cố năng lực tài chính, chuẩn bị cho bước phát triển vững mạnh tiếp
theo của DIV để vươn đến tầm vóc lớn hơn, sánh cùng quy mô của Tổ chức BHTG ở các nước trong khu vực và trên
thế giới.

N

guồn vốn của DIV gồm
các nguồn thu từ phí
bảo hiểm tiền gửi, nguồn
thu từ hoạt động đầu tư
nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và các
nguồn thu khác theo quy định của
pháp luật. Từ nguồn vốn điều lệ ban
đầu của DIV với 1,000 tỷ đồng do Nhà
nước cấp sau 15 năm hoạt động, đã
tăng trên 24,000 tỷ đồng. Mức phí
bảo hiểm DIV thu từ các tổ chức tài
chính nhân tiền gửi vẫn còn thấp so
với nhiều nước khác trên thế giới,
nhưng nguồn vốn vẫn tăng trưởng
ấn tượng như vậy là do lãi thu được từ
các hoạt động đầu tư vốn hiệu quả.
Điều 31 của Luật BHTG số 06/2012/
QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
có quy định hình thức đầu tư vốn
của BHTG bao gồm mua trái phiếu
Chính phủ (TPCP), tín phiếu NHNN
và gửi tiền tại NHNN Việt Nam. Trong
đó, nguồn thu từ hoạt động đầu tư
vốn, đặc biệt là đầu tư vào trái phiếu
Chính phủ và tín phiếu Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam là một nguồn thu
quan trọng và chiếm phần lớn đến
trên 90% giá trị tổng tài sản của Quỹ
BHTG Việt Nam hiện tại.
Khi Luật BHTG ra đời, DIV vẫn chưa
phải là thành viên lưu ký hay thành
viên đấu thầu và giao dịch tại Sở giao
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dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để
đầu tư vào TPCP, DIV phải thông qua
một bên thứ ba là thành viên của Sở
Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chính
vì vậy, để đảm bảo khả năng thanh
khoản cao cũng như năng lực bảo
toàn vốn, DIV đã đề ra hướng chiến
lược đầu tư an toàn và hiệu quả nhằm
phát triển nguồn vốn, gia tăng năng
lực tài chính của tổ chức thông qua
việc ký thỏa thuận hợp tác toàn diện
với Vietcombank và BIDV, được thực
hiện vào các ngày 16 và 17 tháng 9
vừa qua. Việc lựa chọn đối tác được
cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét dựa trên
tiêu chí về các tổ chức tín dụng lớn,
hoạt động lâu năm, có kinh nghiệm
đầu tư và có uy tín trên thị trường.

Đây cũng được coi là một hoạt động
hưởng ứng việc đẩy mạnh cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và
chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân
hàng trong Khối sử dụng sản phẩm,
dịch vụ của nhau” của Đảng Ủy Khối
DNTW theo Kết luận số 12-KL/ĐUK
của Ban thường vụ Đảng Ủy Khối
ngày 06/12/2013. Bằng động thái
này, DIV đã khẳng định sự ưu tiên của
mình trong việc phát triển, mở rộng
hợp tác cùng các thành viên trong
Khối ngân hàng.
Thông qua Thỏa thuận hợp tác
toàn diện, DIV đã chính thức trở
thành đối tác của Vietcombank và

BIDV trong các lĩnh vực: Tài khoản
và Thanh toán (DIV ưu tiên duy trì tài
khoản thanh toán tại các chi nhánh
của hai ngân hàng này), Chi trả bảo
hiểm (DIV ủy quyền cho Vietcombank và BIDV làm đại lý trả tiền bảo
hiểm cho người được bảo hiểm tiền
gửi, đồng thời Vietcombank và BIDV
phải chuẩn bị nguồn lực tốt nhất để
thực hiện nhiệm vụ chi trả tiền bảo
hiểm một cách kịp thời, an toàn và
hiệu quả), Đầu tư trái phiếu Chính
phủ (Vietcombank và BIDV cung cấp
các dịch vụ liên quan đến hoạt động
đầu tư TPCP trên thị trường sơ cấp và
thứ cấp), Lưu ký chứng khoán (DIV ưu
tiên lựa chọn các ngân hàng này là
đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng
lưu ký đối với TPCP và dịch vụ lưu ký
cho hoạt động đầu tư TPCP mà DIV
sở hữu).
Bên cạnh đó, DIV còn hợp tác với
Vietcombank và BIDV trong các dịch
vụ như Quản lý dòng tiền, Ngân hàng
điện tử, Thanh toán lương cho người
lao động thuộc hệ thống DIV, v.v...
cũng như hợp tác trong nhiều lĩnh

vực khác như trao đổi kinh nghiệm,
cung cấp thông tin về hoạt động
nghiệp vụ, phối hợp tổ chức các
chương trình đào tạo và chia sẻ kinh
nghiệm nghiệp vụ cho các cán bộ,
hay các hoạt động nhằm nâng cao
đời sống tinh thần, sức khỏe, tăng
cường giao lưu giữa cán bộ, công
nhân viên của của các bên.
Các bản Thỏa thuận hợp tác toàn
diện sẽ đem đến lợi ích lớn cho cả 2
bên: DIV và Ngân hàng cung cấp dịch
vụ. Đối với Vietcombank và BIDV, các
định chế tài chính này đã đảm bảo có
được một khách hàng lớn với nguồn
vốn đầu tư ổn định, duy trì hợp tác
lâu dài. Về phía DIV, tổ chức này cũng
đã chọn được những đối tác lớn,
đáng tin cậy để sử dụng dịch vụ liên
quan hoạt động đầu tư vốn một cách
an toàn, chuyên nghiệp và đáng tin
cậy, qua đó góp phần tăng cường
hiệu quả hoạt động kinh doanh và
nâng cao hình ảnh thương hiệu của
các bên. Tuy nhiên, để việc hợp tác
đạt hiệu quả tốt hơn, DIV và các ngân
hàng cần liên tục thực hiện, rà soát lại

và rút ra kinh nghiệm từ kết quả hoạt
đồng đầu tư đạt được những mục
tiêu cụ thể đã đề ra.
DIV do Nhà nước sở hữu 100% vốn
điều lệ, là tổ chức duy nhất tại Việt
Nam thực hiện việc bảo hiểm cho
các khoản tiền gửi của nhân dân,
đóng một vai trò trọng yếu trong việc
bảo vệ quyền - lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, góp phần duy trì hoạt
động ổn định của các tổ chức tham
gia BHTG và sự phát triển an toàn,
lành mạnh hoạt động ngân hàng.
Hiện nay, Hệ thống BHTG của VN với
1,500 tổ chức tham gia đang bảo
hiểm cho hơn 30 triệu tài khoản tiền
gửi với số dư tiền gửi được bảo hiểm
là hơn 2 triệu tỷ đồng. Việc hợp tác
với các định chế tài chính không chỉ
làm tăng sự gắn kết của DIV với các tổ
chức trong Khối ngân hàng mà còn
giúp hoạt động đầu tư vốn của DIV
hiệu quả hơn, giúp gia tăng nguồn
vốn, đảm bảo khả năng chi trả nhanh
và hiệu quả hơn trong trường hợp có
các Ngân hàng xảy ra rủi ro đổ vỡ.
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dễ dàng chuyển thành tiền, đạo đức
nghề nghiệp và tính liêm chính trong
kinh doanh ngân hàng được đề cao.
Với đặc tính “hấp dẫn và lôi cuốn” rất
lớn của “tiền” cùng nhiều “cạm bẫy” vô
hình khác khi xử lý nghiệp vụ ngân
hàng như: khi bất cẩn thẩm định hồ
sơ cấp tín dụng, mềm lòng trước “đề
nghị tha thiết” của khách hàng…có
thể dẫn đến quyết định cấp khoản
tín dụng “một đi không trở lại”.

NGHỀ NGÂN HÀNG
THÁCH THỨC VÀ NGHỊ LỰC
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội

V

ới bộ đồng phục chuyên
nghiệp, thường trực nụ
cười trên môi, lời nói lịch
sự nhân viên ngân hàng
luôn cố gắng hết mình để huy động
được nhiều vốn phục vụ việc cho vay,
đầu tư vào dự án… Nỗ lực đó sẽ được
đánh giá qua quy mô lợi nhuận hàng
năm, đóng góp ngân sách quốc gia,
thu nhập của từng cán bộ và thương
hiệu của ngân hàng trên thị trường.
Đó là những gì được liệt kê theo
chiều thuận. Tuy nhiên, trong kinh
doanh nói chung và đặc biệt trong
kinh doanh ngân hàng, rủi ro là yếu tố
cận kề và tiềm ẩn, có thể ví như “chiều
nghịch”. Nếu xảy ra nó có thể cuốn trôi
toàn bộ thành quả của đội ngũ nhân
sự, kèm theo một khối lượng tài sản
tích lũy “khổng lồ” của nhiều đối tác
và xã hội. Trong tình huống đó, việc
làm của nhân viên ngân hàng cùng
với sự nghiệp kinh doanh của họ có
thể bị chấm dứt. Đây mới thực sự là
“thử thách” của nghiệp ngân hàng.
Vào buổi đầu sơ khai, kinh doanh
ngân hàng với quy mô hạn chế, lợi
nhuận mang lại không nhiều, chủ
yếu là sự tiện lợi cho công chúng và
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tổ chức thực hiện thanh toán giao
dịch, tích trữ tiền tệ. Theo tiến trình
phát triển của xã hội cùng quá trình
toàn cầu hóa, ngành ngân hàng dần
thể hiện vai trò quan trọng, then chốt
đối với nền kinh tế. Mặc dầu vậy,
cũng như các hoạt động kinh doanh
khác, sự cố, khó khăn và rủi ro là yếu
tố tiềm ẩn trong kinh doanh ngân
hàng. Tình trạng đóng cửa ngân hàng
đã ảnh hưởng lớn tới nhiều đối tác,
nền kinh tế, là yếu tố thôi thúc triển
khai nhiều chính sách phối hợp kiểm
soát và giảm thiểu rủi ro.
Để không ngừng phát triền kinh
doanh ngân hàng, phục vụ tốt hơn
cho đời sống kinh tế, xã hội của quốc
gia, tổ chức và cá nhân, ngân hàng nỗ
lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm
soát rủi ro nhằm phòng tránh tình
huống xấu nhất có thể xảy ra. Nâng
vốn chủ sở hữu, đa dạng hóa cổ đông,
điều chỉnh cơ cấu huy động, đa dạng
hóa dịch vụ ngân hàng, nâng cao khả
năng thẩm định cấp tín dụng, tăng
cường kiểm soát nội bộ, minh bạch
hóa thông tin, kiểm toán báo cáo tài
chính… là những nội dung các ngân
hàng hiện nay đang dành nhiều quan

tâm triển khai. Để thúc đẩy tiến trình
này, Ngân hàng Trung ương (cơ quan
quản lý và điều hành kinh doanh
ngân hàng quốc gia) triển khai linh
hoạt và kịp thời công cụ chính sách
tiền tệ và giải pháp thúc đẩy thực
hiện kỷ cương thị trường. Bên cạnh
những hoạt động từ phía tổ chức,
mỗi cá nhân tham gia với tư cách là
nguồn lực cung cấp dịch vụ ngân
hàng cần không ngừng hoàn thiện
và nâng cao chất lượng lao động của
bản thân.
Xét về góc độ người lao động trong
ngành ngân hàng, bên cạnh ý thức
luôn trau dồi, nâng cao kỹ năng nghề
nghiệp (nghiệp vụ tài sản nợ, nghiệp
vụ tài sản có, nghiệp vụ tài sản ngoài
bảng cân đối, kiểm soát nội bộ, quan
hệ công chúng…); việc nâng cao
đạo đức nghề nghiệp có vai trò quan
trọng, qua đó giúp người lao động
có điều kiện duy trì và phát triển khả
năng đóng góp của bản thân, giảm
thiểu rủi ro và tạo “bước rẽ an toàn”
khi có khó khăn xảy ra. Do đặc thù của
lao động trong lĩnh vực ngân hàng là
làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với
“tiền” và các công cụ có giá trị có thể

Trong kinh doanh ngân hàng, rủi
ro có thể xảy ra ở nhiều nghiệp vụ và
công đoạn. Mức độ phong phú của
dịch vụ ngân hàng mang lại lợi ích
cho xã hội và cộng đồng, đồng thời
cũng là cơ hội phát sinh nhiều rủi ro
hơn cho đội ngũ nhân sự ngân hàng.
Đối với hoạt động kinh doanh ngân
hàng truyền thống, rủi ro về nhân sự
ngân hàng thường xảy ra trong tình
huống đơn thuần như: mất vốn cho
vay không đúng đối tượng, bị phạt
tiền do chậm thanh toán, thua lỗ do
đầu tư không phù hợp, bị tấn công
bởi đối tượng cướp tiền ngân hàng.
Tuy nhiên, cùng với tiến trình hiện đại
hóa trong hệ thống, rủi ro phát sinh
đa dạng và tinh vi hơn, việc mất tiền
liên quan nhiều tới nhiều hành vi trục
lợi bằng công nghệ như: bị rút tiền
qua công cụ ATM, lừa gạt thanh toán
và buôn bán ngoại hối hoặc đối tác
ngoài quốc gia…
Trong kinh doanh ngân hàng, rủi
ro thường phát sinh phổ biến trong
giao dịch nghiệp vụ tài sản có, tài sản
ngoại bảng, và nghiệp vụ ngân quỹ.
Đối với nghiệp vụ tài sản nợ, chẳng
hạn huy động vốn, thường ít xảy ra.
Mặc dầu vậy, với khó khăn trong huy
động vốn như thời gian vừa qua,
nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, cải thiện đời sống và
tiêu dùng luôn ở mức cao. Đối với
yêu cầu về thanh khoản, ngoài chiến
lược tăng tích lũy vốn tự có, nỗ lực
huy động vốn đang được tổ chức tín
dụng dành nhiều nguồn nhân lực
để thúc đẩy và rủi ro xảy ra ở nghiệp
vụ này luôn là nỗi trăn trở lớn của
đội ngũ nhân sự ngân hàng. Không
hiếm giám đốc chi nhánh ngân hàng,

trưởng phòng kế toán và giao dịch
viên ngân hàng thời gian vừa qua
“phải lao đao”, vì khó khăn khi đảm
bảo vừa huy động được vốn đáp ứng
chỉ tiêu kinh doanh, vừa đảm bảo quy
định về trần lãi suất huy động.
Để đưa ra quyết định khi chọn nghề
ngân hàng cho tương lai của mình,
hoặc có kế hoạch không ngừng đóng
góp ngày càng nhiều hơn cho hoạt
động ngân hàng, trưởng thành trong
kinh doanh ngân hàng, một số thông
tin sau đây có thể tham khảo:
Đối tượng xem xét lựa chọn ngành
ngân hàng cho quyết định học nghề:
Kinh doanh ngân hàng là nghề thú
vị, có cơ hội được tiếp xúc với nhiều
người, biết nhiều giao dịch kinh tế,
nhiều ngành nghề (bởi vì hầu hết
mọi hoạt động xã hội đầu trực tiếp
hay gián tiếp có liên quan tới tiền và
giao dịch với tiền), được đánh giá là
lĩnh vực có nhiều có hội sử dụng tổng
hợp kiến thức khoa học, kinh tế, văn
hóa và tích lũy nhanh kinh nghiệm
kinh doanh. Đặc biệt, đối với cá nhân
có năng khiếu trong giao tiếp, có kỹ
năng dự đoán, sử dụng tổng hợp
kiến thức xã hội và cuộc sống sẽ có
nhiều cơ hội thành đạt trong lĩnh vực
này.
Bên cạnh những ưu việt và lợi thế,
nhiều khó khăn và thách thức cần
được ứng viên xác định trước khi đưa
ra quyết định lựa chọn. Khi nói đến
“làm ngân hàng”, mỗi người thường
liên tưởng ngay tới “tiền”, theo khía
cạnh “lương, thưởng cao, quyền
lớn… Thực ra, điều đó chỉ đúng ở
những thời điểm nhất định và đúng
một phần với một số rất ít cán bộ làm
ngân hàng. Thế nhưng, trong 10 năm
gần đây, để huy động được tiền gửi
vào ngân hàng là thách thức lớn của
tổ chức tín dụng, tạo không ít áp lực
và rủi ro cho cán bộ ngân hàng.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
cho rằng “bạn trẻ Việt Nam chọn học
ngành kinh tế nhiều quá” (Xuân Ngọc,
9/2011), trong đó ngành ngân hàng
được lựa chọn nhiều. Sự lựa chọn

theo trào lưu và cảm nhận đơn thuần
về lợi ích tức thời của một số ngành
nghề có thể mang lại rủi ro cho ứng
viên trong giai đoạn tìm việc và duy trì
công việc sau này. Thiết nghĩ, với nền
kinh tế Việt Nam có lợi thế tự nhiên
về nông nghiệp, có bờ biển dọc theo
chiều dài đất nước, lĩnh vực ngành
nghề liên quan tới sản xuất nông
nghiệp chất lượng cao, chế biến sau
thu hoạch, khai thác và chế biến tài
nguyên thiên nhiên (như dầu mỏ,
khí đốt), bảo vệ môi trường… đang
được nhiều nhà tuyển dụng và nhà
đầu tư nước ngoài quan tâm. Bạn trẻ
với hoài bão sống tự lập, quyết tâm
hiện thực hóa năng lực học tập của
mình có thể lựa chọn các ngành học
này, cùng với nỗ lực trang bị kỹ năng
ngoại ngữ sẽ có nhiều thuận lợi trong
tìm công việc ổn định và có khả năng
có được cơ hội nâng cao kiến thức
học tập của mình theo chương trình
học bổng quốc tế. Cơ hội trong các
lĩnh vực đó có thể là lựa chọn nổi trội
hơn nghề ngân hàng. Đam mê, nhiệt
huyết và khai thác lợi thế của ngành
nông nghiệp ở Việt Nam có thể mang
lại cho bạn trẻ thành công lớn. Anh
Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch Hội đồng
quản trị Vinamit, là một trong nhiều
người đã khẳng định thành công của
mình khi chọn lĩnh vực nông nghiệp
để lập nghiệp (Bạch Hường, 2011).
Đối tượng đang công tác trong
ngành ngân hàng: Trải nghiệm khó
khăn và thách thức trong quá trình
học tập, dự thi tuyển dụng và làm
quen với nghề nghiệp, những năm
tháng đi làm đầu tiên của cán bộ
ngân hàng có nhiều khó khăn, lương
không cao như kỳ vọng, làm việc có
nhiều áp lực. Đặc biệt trong giai đoạn
khủng hoảng, nhiều ngân hàng trên
thế giới đã lâm vào tình trạng khó
khăn, phải cắt giảm chi nhánh, giảm
nhân viên. Ở Mỹ, tính từ khi bắt đầu
khủng hoảng tới 18/8/2010, số lượng
công việc cắt giảm ở 4 ngân hàng
(Citigroup, Merill Lynch, Lehman
Brothers và JPMorgan Chase) lần lượt
là 73.056, 40.650, 23.340, và 22.850
việc (Douglas, 2010). Hiện tượng
này là kết cục không mong đợi của
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người lao động và chủ ngân hàng,
song cũng như nhiều ngành khác,
kinh doanh ngân hàng chỉ tồn tại lâu
dài khi đủ bù đắp chi phí, đảm bảo
thanh toán các trách nhiệm về thuế,
phí, nhân công và duy trì nguồn vốn
chủ sở hữu. Thua lỗ, không đáp ứng
chi trả tiền gửi của người gửi tiền,
mất khả năng thanh khoản và thanh
toán, đóng cửa ngân hàng hoặc hợp
nhât với ngân hàng khác là kết cục
khó tránh khỏi trong dài hạn. Mặt
khác, mức độ khác biệt lớn trong đãi
ngộ của nhân sự ngân hàng cũng tạo
áp lực lớn cho người lao động. Lương
trong ngành ngân hàng phân hóa
lớn.
Để có thể hạn chế khó khăn và
phòng tránh rủi ro cho mỗi cá nhân
khi tham gia đội ngũ nhân sự ngân
hàng, duy trì cập nhật kiến thức,
tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tính
cách hết sức cần thiết và quan trọng
cho mỗi người. Nhiều nhân viên
ngân hàng với khả năng xử lý công
việc hiệu quả, quan hệ lịch thiệp với
khách hàng dễ có cơ hội được mời
“đầu quân” cho doanh nghiệp hoặc
ngân hàng khác.
Đối tượng quản lý ngân hàng:
Tham gia đội ngũ quản lý kinh doanh
ngân hàng đồng nghĩa với việc chịu
trọng trách lớn và mỗi vị trí quản lý
có thách thức ở cấp độ khác nhau.
Trong xu thế mở cửa và hội nhập, rủi
ro trong lĩnh vực ngân hàng tinh vi và
phức tạp hơn nhiều, cạnh tranh thị
phần dịch vụ đặt ra thách thức lớn
cho đội ngũ quản lý ngân hàng. Giao
dịch thanh toán không biên giới, sự
khác biệt trong ngôn ngữ thực hiện
giao dịch kinh tế, luật pháp liên quan,
mức độ chuyên môn, trang thiết bị,
ứng dụng công nghệ hiện đại trong
dịch vụ ngân hàng ... là những khó
khăn thường nhật mà đội ngũ quản
lý ngân hàng phải đối mặt, một vài
giao dịch ngoại tệ bất cẩn có thể
cuốn trôi phần lớn thành quả lao
động mệt mài của cả đội ngũ nhân sự
trong một ngân hàng lớn. Một ví dụ
khác, nhân viên chứng khoán Kerviel,
31 tuổi của ngân hàng Societi Gen26
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T

erale lợi dụng kẽ hở trong hệ thống
bảo mật máy tính và thiếu sót trong
quá trình kiểm soát theo cấp bậc của
ngân hàng, đã làm ngân hàng này bị
thiệt hại 4,9 tỷ euro năm 2007-2008.
Sự kiện này đã làm cho ngân hàng
có lịch sự hoạt động 144 năm, ngân
hàng lớn thứ 2 ở Pháp với đội ngũ
lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm phải
chao đảo (Bình Minh, 2009).
Bên cạnh rủi ro thường nhật, đội
ngũ quản lý ngân hàng còn phải đối
mặt với thách thức lớn trong duy trì
và phát triển thị phần kinh doanh.
Trong một số giai đoạn nhất định,
nhiều ngân hàng đã lựa chọn giải
pháp mở rộng mạng lưới chi nhánh.
Theo đó, đội ngũ nhân sự, đặc biệt là
đội ngũ lãnh đạo tăng nhanh. Mặc
dầu vậy, tiện ích từ gia tăng ứng dụng
công nghệ hiện đại trong kinh doanh
ngân hàng dần đã vượt trội tiện ích
tăng mạng lưới chi nhánh. Giảm mức
độ mở rộng mạng lưới chi nhánh, tiến
hành hợp nhất ngân hàng có khó
khăn… là nguyên nhân dẫn tới giảm
việc đáng kể đội ngũ nhân sự lãnh
đạo ngân hàng. Trong tiến trình cũng
cố hoạt động ngân hàng, giảm thiểu
số lượng chi nhánh ngân hàng là một
trong số giải pháp mà nhiều quốc gia
lựa chọn và đạt kết quả đáng khích lệ.
Chẳng hạn, trong giai đoạn củng cố,
giảm thiểu điều tiết hoạt động ngân
hàng Australia trong 30 năm qua, số
lượng chi nhánh ngân hàng giảm
hơn 50%, từ 7.064 chi nhánh năm
1993 xuống còn 3.040 chi nhánh năm

2004 (Kim, 2005). Với thực tiễn giảm
thiểu số lượng chi nhánh, thay vào
đó, sử dụng công cụ công nghệ hiện
đại cung cấp dịch vụ ngân hàng, sẽ
giảm đáng kể số lượng nhân sự quản
lý ngân hàng.
Để giảm thiểu rủi ro cho nhân sự
quản lý ngân hàng, với tính nhạy cảm
cao trong kinh doanh, có khả năng
dự liệu diễn biến của thị trường, các
yếu tố vĩ mô của nển kinh tế, mức
độ hội nhập trong hoạt động ngân
hàng, và chất lượng đội ngũ nhân sự
là những yếu tố quan trọng cần được
quan tâm.
Tài liệu tham khảo
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từ mít, http://vnexpress.net/gl/kinhdoanh/2011/12, truy cập 28/12/2011
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tài chính đình đám nhất năm 2008,
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quoc-te/2009/01/3bao0, truy cập
27/9/2011
3. Douglas Mcintyre, 2010, The layoff Kings: The 25 Companies responsible for 700.000 lost jobs, http://www.
dailyfinance.com/2010/08/18, truy cập
20/3/2012
4. Thanh Thanh Lan, 2015, Nhân viên
ngân hàng chịu tiếng lương cao, http://
vnexpress.net/
5. Kim Hawtrey, 2005, Banks in
the Australian Community, http://
e p r e s s. a n u. e d u. a u / w p - co n t e n t /
uploads/2011/06/12-3-NA-1.pdf

rong những tháng đầu
năm 2015, toàn hệ thống
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) đều tích cực triển
khai nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch
đề ra. Riêng đối với công tác kiểm
tra, 10 tháng đầu năm 2015 toàn hệ
thống đã thực hiện kiểm tra xong 37
ngân hàng và 330 quỹ tín dụng nhân
dân (QTDND).
Nội dung kiểm tra tập trung vào
kiểm tra việc chấp hành các quy
định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
(BHTG), mà trọng tâm là kiểm tra việc
tính và nộp phí BHTG. Riêng đối với
một số QTDND xếp loại ở mức 4 và
mức 5 theo kết quả của báo cáo giám
sát từ xa, BHTGVN thực hiện việc kiểm
tra chuyên sâu về tiền gửi được bảo
hiểm theo Hướng dẫn số 353/HDBHTG113 ngày 08/6/2015 của Tổng
giám đốc BHTGVN nhằm phát hiện
kịp thời các sai phạm, bảo đảm quyền
lợi của người gửi tiền, hạn chế các
hiện tượng gian lận, trục lợi BHTG.
Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số
các đơn vị được kiểm tra đều chấp
hành tốt quy định về niêm yết Chứng
nhận BHTG (chỉ có 04 đơn vị vi phạm);
ngoài ra có 81 đơn vị vi phạm về chế
độ thông tin báo cáo như không gửi
hoặc gửi chậm báo cáo, và 169 đơn
vị vi phạm về hồ sơ pháp lý tham
gia BHTG (chưa gửi bổ sung kịp thời
những thay đổi về hồ sơ pháp lý như
thay đổi thành viên HĐQT, giám đốc
điều hành, tăng vốn điều lệ…).
Về việc tính và nộp phí BHTG, hầu
hết các đơn vị được kiểm tra đều có
sai sót mà nguyên nhân chủ yếu là do
các đơn vị xác định không chính xác
các loại tiền gửi thuộc đối tượng bảo

hiểm hay nhầm lẫn trong khâu nhập
mã thành phần kinh tế, một số đơn
vị tính sai số học hoặc lấy nhầm số
dư. Cụ thể, khối ngân hàng có 21/37
đơn vị nộp thừa phí với số tiền 3.470,5
triệu đồng và 6/37 đơn vị nộp thiếu
phí với số tiền gần 31.414 triệu đồng;
khối QTDND có 220/330 đơn vị nộp
thừa phí với số tiền 245,5 triệu đồng
và 29/330 đơn vị nộp thiếu phí với số
tiền hơn 39 triệu đồng.
BHTGVN cũng thực hiện các cuộc
kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi được
bảo hiểm, toàn hệ thống BHTGVN đã
thực hiện kiểm tra đối với 13 QTDND.
Qua kiểm tra cho thấy, vẫn có đơn vị
chưa chấp hành tốt việc hạch toán
thu chi tiền mặt theo đúng nguyên
tắc hạch toán kế toán và theo đúng
quy định của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN); không đăng ký chữ ký mẫu
của thủ quỹ, kế toán, kiểm soát, người
phê duyệt; thông tin về số sổ tiền gửi
ghi chép không rõ hoặc không đầy
đủ thông tin trên thẻ lưu: thiếu một
số yếu tố trên hồ sơ tiền gửi như thiếu
số chứng minh thư nhân dân, không
đầy đủ chữ ký của người gửi tiền, chữ
ký của thủ quỹ, không có bảng kê các
loại tiền nộp…
Sau mỗi cuộc kiểm tra, các đoàn
kiểm tra đều tìm hiểu, phân tích rõ
nguyên nhân của các sai phạm, kiến
nghị với các đơn vị được kiểm tra để
có biện pháp khắc phục kịp thời, bổ
sung những tài liệu còn thiếu cũng
như chấn chỉnh việc tuân thủ các quy
định của pháp luật.

tư quy định về việc trao đổi, cung cấp
thông tin giữa NHNN và BHTGVN nên
việc trao đổi, phối hợp chia sẻ thông
tin còn hạn chế; các văn bản hướng
dẫn thực thi Luật BHTG chưa được ban
hành đầy đủ, đồng bộ nên việc triển
khai còn có những vướng mắc nhất
định (như về việc xác định các loại
tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm, về
thẩm quyền của BHTGVN trong việc
xử lý các kiến nghị sau kiểm tra...); văn
bản pháp luật có liên quan đến việc
quản lý hoạt động của QTDND chưa
đầy đủ, đồng bộ như văn bản quy
định về việc in ấn, quản lý, theo dõi
nhập - xuất ấn chỉ trắng có giá, quy
định về thủ tục thu, chi tiền mặt nói
chung và thu, chi tiền mặt huy động
tiền gửi tiết kiệm thống nhất tại các
QTDND... đã tạo kẽ hở cho các cán bộ
QTDND có hành vi trục lợi, vi phạm
pháp luật.
Để nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra trong thời gian tới, ngoài việc
kiến nghị, đề xuất với NHNN từng
bước tháo gỡ các khó khăn, vướng
mắc như đã đề cập, đội ngũ cán bộ
làm công tác kiểm tra cũng cần nỗ lực
không ngừng để nâng cao kiến thức,
trau dồi trình độ chuyên môn và tham
gia tích cực vào quá trình nghiên cứu,
soạn thảo các văn bản hướng dẫn
quy trình nghiệp vụ kiểm tra để đảm
bảo tuân thủ Luật BHTG và phù hợp
với thực tiễn hoạt động của các tổ
chức tham gia BHTG.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác kiểm tra tại chỗ
của BHTGVN cũng gặp một số khó
khăn, vướng mắc như: chưa có Thông
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI NĂM 2015
Phòng Giám sát

Tình hình lãi suất, tỷ giá
Lãi suất huy động VNĐ
Đường cong lãi suất huy động bình quân VND quý
3/2015

Quý 3/2015, mặt bằng lãi suất huy động VNĐ tiếp tục
xu hướng giảm từ đầu năm. Lãi suất huy động phổ biến ở
mức 0,3-1% với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1
tháng, 3,8-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng
đến dưới 6 tháng; 4,1-7,45%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn
từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,5-7,6%/năm đối với tiền gửi có
kỳ hạn trên 12 tháng. So với quý 2/2015, lãi suất trong quý
3/2015 giảm ở tất cả các kỳ hạn và hầu hết các ngân hàng,
lãi suất trung bình tháng giảm từ 0,08 tới 0,27 điểm phần
trăm. Đường cong lãi suất huy động VNĐ vẫn ổn định ở
dạng cong bình thường, kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao.
Lãi suất huy động USD: Lãi suất huy động USD tiếp tục
ổn định và phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là
0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25%/năm đối
với tiền gửi của tổ chức.
Lãi suất cho vay VNĐ: Mặt bằng lãi suất cho vay phổ
biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với
ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất
cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu
tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản
xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với
ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.
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Lãi suất cho vay USD: Lãi suất cho vay USD phổ biến ở
mức 3-6,7%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ
biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn
phổ biến ở mức 5,5-6,7%/năm.
Tỷ giá: Nửa đầu quý 3/2015, các ngân hàng thương mại
liên tục niêm yết tỷ giá giao dịch sát trần do áp lực tăng tỷ
giá từ các nền kinh tế bên ngoài. Đến ngày 19/08/2015,
NHNN đã phải điều chỉnh tỷ giá lần thứ 3 trong năm. Theo
đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng thêm 1% lên
21.890 VNĐ/USD, đồng thời biên độ dao động cũng được
tăng từ +/-2% lên +/-3%.
Ngay sau ngày NHNN thông báo điều chỉnh tỷ giá bình
quân liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng
thương mại và tỷ giá tự do đã có bước tăng nhảy vọt, neo
sát trần mới cho đến cuối quý.

Hệ thống NHTM
Tính đến 30/11/2015, có 89 ngân hàng thương mại
(NHTM) tham gia bảo hiểm tiền gửi. So với cuối quý 2/2015,
có 2 ngân hàng chấm dứt hoạt động là ngân hàng Phát
triển Mê Kông (sáp nhập vào ngân hàng Hàng hải) và ngân
hàng TCMP Phương Nam (sáp nhập vào ngân hàng Sài Gòn
thương tín), đồng thời có thêm ngân hàng TNHH Esun –
CN Đồng Nai tham gia BHTG. Tình hình hoạt động của hệ
thống NHTM có những điểm nổi bật sau.
Quy mô nguồn vốn
Theo số liệu do các NHTM cung cấp đến ngày 30/9/2015,
nguồn vốn toàn hệ thống quý 3 năm 2015 đạt mức 6.549
nghìn tỷ đồng, có mức tăng trưởng cao, lần lượt 3,2% so với
quý trước và 11,4% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả này
đạt được chủ yếu dựa vào tăng trưởng huy động vốn, đây
cũng là loại nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ
cấu nguồn vốn (chiếm 82,2%).

Vốn huy động
Tính từ đầu năm 2015 đến 30/9, vốn
huy động của toàn hệ thống đã tăng
trưởng 7,7%, đạt mức 5.380 nghìn tỷ
đồng. Sự tăng trưởng này chủ yếu
dựa vào tăng trưởng huy động từ thị
trường 1.
Trong tổng nguồn vốn huy động
thị trường 1, hầu hết các loại tiền gửi
có kỳ hạn , tiền gửi không kỳ hạn , tiền
gửi bằng Việt Nam đồng và tiền gửi
bằng ngoại tệ đều tăng trưởng tốt.
Điều này cho thấy gửi tiền vào ngân
hàng vẫn là một kênh đầu tư hấp
dẫn và an toàn hơn đối với người dân
trong tình hình hiện nay mặc dù tình
hình lãi suất nhìn chung đang có xu
hướng giảm.
Quy mô tín dụng
Hoạt động tín dụng của toàn hệ
thống tiếp tục tăng trưởng tốt, tăng
trưởng tín dụng đối với nền kinh tế
trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt mức
cao 11,5%. Kết quả này đạt được nhờ
vào kỳ vọng về sự phục hồi của nền
kinh tế khiến các doanh nghiệp tích
cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,
vay vốn nhiều hơn và các ngân hàng
dành vốn để cho vay sản xuất tiêu
dùng thay cho đầu tư vào trái phiếu
Chính phủ có lãi suất thấp, kỳ hạn dài.
Trong quý cuối năm, nhu cầu vay
vốn của các tổ chức, cá nhân sẽ tăng
cao, do đó hệ thống NHTM vẫn sẽ có
điều kiện thuận lợi để mở rộng cấp
tín dụng cho nền kinh tế trong những
tháng cuối cùng của năm 2015, hoàn
thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng
13-15% do NHNN đề ra. Với mức tăng
trưởng tích cực đó, NHNN dự kiến có
thể điều chỉnh tăng mức tăng trưởng
tín dụng lên 17% để hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế.
Chất lượng tín dụng

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho
nền kinh tế của toàn hệ thống quý
3/2015 đã hoàn thành mục tiêu giảm
tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% trước
30/9/2015 của NHNN đề ra.
Nợ xấu và nợ quá hạn toàn hệ
thống đều giảm. Điều này cho thấy
hệ thống NHTM đang làm tốt nhiệm
vụ xử lý các khoản nợ xấu cũ và hạn
chế được nợ xấu mới phát sinh, đồng
thời đảm bảo được tín dụng tăng
trưởng tích cực.
Thu nhập – Chi phí
Thu nhập và chi phí của toàn hệ
thống quý 3/2015 đều tăng so với
cùng kỳ năm 2014, tuy nhiên, mức
tăng của tổng thu nhập (8,3%) nhỏ
hơn mức tăng của tổng chi phí (8,7%).
Tuy nhiên, mức giảm này đã thấp hơn
rất nhiều so với các mức sụt giảm
cùng kỳ của các quý trước cho thấy
tín hiệu phục hồi khả quan của nền
kinh tế nói chung và hệ thống ngân
hàng nói riêng.

Một số lưu ý và nhận định
Thứ nhất, quy mô tài sản, nguồn
vốn của hệ thống tăng trưởng tốt,
các NHTM cần hết sức chú ý trong
việc quản trị tài sản có rủi ro để tránh

những tác động xấu đến toàn hệ
thống.
Thứ hai, tín dụng tăng trưởng tốt,
hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu
tăng trưởng 13-15% do NHNN đề ra.
Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu của cả hệ
thống xuống dưới 3% đã hoàn thành.
Các NHTM cần tiếp tục cố gắng xử lý
các khoản nợ xấu vẫn còn tồn đọng
và quản trị tốt chất lượng các khoản
tín dụng mới để hạn chế số lượng nợ
xấu mới có thể phát sinh.
Thứ ba, tình hình kinh doanh của
các NHTM vẫn chưa được cải thiện
nhiều. Toàn hệ thống vẫn còn nhiều
ngân hàng hoạt động chưa có lãi
(trong đó có 3 ngân hàng mới được
NHNN mua lại với giá 0 đồng). Vì thế,
việc giám sát, kiểm tra đối với các
ngân hàng trong hệ thống cần tiếp
tục được thực hiện chặt chẽ, hơn nữa
để phòng tránh, phát hiện kịp thời
các vấn đề, tránh gây tác động lớn
đến cả hệ thống ngân hàng nói riêng
và toàn bộ nền kinh tế nói chung.
(Ghi chú: Số liệu về hoạt động của
hệ thống các NHTM trong bài được
tính đến thời điểm 30/9/2015).
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Phòng Giám sát

Năm 2015, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam đã thực hiện giám sát
toàn diện các tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Tính
đến 30/11/2015 đã có 1.147 quỹ
tín dụng nhân dân (QTDND) tham
gia BHTG. Hoạt động của các tổ
chức này trong năm 2015 tương
đối an toàn và hiệu quả, góp phần
chung vào sự nghiệp phát triển
kinh tế xã hội và kinh tế vùng, đặc
biệt là kinh tế vùng nông nghiệp
nông thôn.

Kết quả đạt được
Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản tăng
Nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt với các ngân
hàng thương mại, hệ thống QTDND
đã không ngừng nỗ lực trong việc
tăng vốn điều lệ. Tính đến tháng
9/2015, toàn hệ thống QTDND đã có
vốn điều lệ đủ theo quy định về mức
vốn pháp định. Bình quân vốn điều
lệ của một QTDND cao hơn 25 lần so
với quy định về mức vốn pháp định
yêu cầu tại Nghị định số 141/NĐ-CP
ngày 31/12/2010 là 100 triệu đồng.
Trong đó, có một số QTDND có vốn
điều lệ khá cao trên 10 tỷ đồng như
QTD thị trấn nông trường Mộc Châu
(Sơn La), QTD Thành Đô (Ninh Bình),
QTD Cao Su Đắc Lắc (Đắc Lắc), QTD
Dương Nội (Hà Nội), QTD Phường 2
(Lâm Đồng)…
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Quy mô vốn điều lệ của toàn hệ
thống cũng tăng khá nhanh, tính
đến 30/9/2015 vốn điều lệ của toàn
hệ thống tăng 11,5% so với đầu năm.
Bằng việc tăng vốn điều lệ các QTDND
có thể tự chủ được khả năng cho vay,
tránh được rủi ro thanh khoản.
Tính đến 30/9/2015, tổng nguồn
vốn của toàn hệ thống tăng 13,5% so
với đầu năm và 17,5% so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó, vốn huy động là
cấu phần chính của tổng nguồn vốn,
chiếm 86,8% tổng nguồn vốn.
Vốn huy động đến tháng 9/2015
tăng 16,7% so với đầu năm và 19,2%
so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ
vốn huy động là từ các tổ chức kinh
tế, cá nhân. Vốn huy động tăng và ổn
định đảm bảo cho hoạt động của hệ
thống QTDND có thể mở rộng quy
mô, duy trì hoạt động, tăng trưởng
một cách ổn định và bền vững. Trong

điều kiện mặt bằng lãi suất thấp và
cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng
thương mại đang mở rộng địa bàn
hoạt động về các vùng nông thôn
như hiện nay thì việc duy trì tốc độ
tăng ổn định vốn huy động của hệ
thống QTDND là một thành tựu đáng
kể đối với toàn hệ thống.

Chất lượng tín dụng khá tốt,
nợ xấu được duy trì ở mức thấp
Hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của
hệ thống QTDND là huy động tiền
gửi và cho vay, các nghiệp vụ khác
như thanh toán, ngân quỹ, ủy thác,
góp vốn cổ phần … chiếm tỷ trọng
rất thấp, thậm chí là không có. Ý thức
được vấn đề này, hệ thống QTDND đã
đẩy mạnh hoạt động cho vay đi đôi
với kiểm soát chất lượng các khoản
vay. Tính đến 30/9/2015, dư nợ cho
vay của toàn hệ thống tăng 9,4% so

với đầu năm và tăng 16,5% so với
cùng kỳ năm trước.

động cho vay, nâng cao khả năng
sinh lời của tài sản.

Nguồn vốn cho vay đã góp phần
không nhỏ trong việc tạo ra sự chuyển
biến tích cực của vùng kinh tế nông
thôn, thúc đẩy nhanh quá trình phát
triển kinh tế nông nghiệp. Khi dòng
vốn cho vay đổ vào các lĩnh vực bất
động sản, chứng khoán, sản xuất kinh
doanh đều khó thu hồi nợ thì cho vay
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn vẫn
tăng trưởng tốt và ít nợ xấu.

Quý 3/2015, tỷ lệ sinh lời ROA và
ROE của hệ thống QTDND đạt 1% và
14,3%. Đây là một tỷ lệ khá cao so với
mức bình quân chung của cả ngành
ngân hàng (0,4% và 5%). Điều này thể
hiện khả năng sinh lời của hệ thống
QTDND là tương đối cao so với các
loại hình TCTD khác. Như vậy, có thể
thấy rằng, hiện tại năng lực tài chính
của hệ thống QTDND là cao so với
mặt bằng chung của hệ thống các
TCTD đang hoạt động thể hiện qua
việc tăng vốn và tăng tỷ lệ sinh lời
ROA, ROE.

Song hành với mở rộng hoạt động
cho vay, chất lượng của các khoản
vay luôn được kiểm soát đảm bảo
giảm thiểu đến mức thấp nhất những
tổn thất có thể xảy ra. Vấn đề thẩm
định, kiểm soát chặt chẽ các khoản
vay luôn được chú trọng, đảm bảo
cho tỷ lệ nợ xấu luôn trong giới hạn
an toàn. Trong năm 2015, tỷ lệ nợ
xấu so với tổng dư nợ của hệ thống
QTDND luôn duy trì được ở mức thấp,
nhỏ hơn 1%. Như vậy, trong số các
loại hình TCTD đang hoạt động, thì
đến nay hệ thống QTDND có tỷ lệ nợ
xấu vào loại thấp nhất so với với các
TCTD khác đang hoạt động trên địa
bàn địa phương.

Khả năng sinh lời tăng
Tài sản có sinh lời so với tổng tài
sản có của hệ thống QTDND tăng ở
mức 94,2% tại quý 3/2014 lên mức
95,6% vào quý 3/2015 cho thấy khả
năng sinh lời của hệ thống QTDND
có xu hướng tăng. 9 tháng năm 2015,
tốc độ tăng thu nhập lớn hơn tốc độ
tăng chi phí. Tỷ lệ thu nhập từ lãi luôn
chiếm tỷ trọng lớn trên 98% trong
tổng thu nhập, phù hợp với cơ cấu
sử dụng vốn cho vay của hệ thống
QTDND luôn duy trì ở mức chiếm trên
75% tổng tài sản.
Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng dư
nợ cho vay trong năm 2015 đảm bảo
cho hệ thống QTDND chủ động hơn
trong việc sử dụng vốn, mở rộng hoạt

đảm bảo khả năng thanh khoản; chủ
động trong việc cân đối kỳ hạn giữa
các luồng tiền vào ra, góp phần hỗ
trợ cho nhu cầu thanh khoản.
Bên cạnh đó, vốn khả dụng và tiền
gửi – loại tài sản có tính thanh khoản
cao trong tổng tài sản của hệ thống
QTDND luôn duy trì ở mức trên 20%
so với tổng tài sản đã tạo điều kiện
cho hệ thống QTDND chủ động hơn
trong việc đảm bảo khả năng thanh
toán tức thời cũng như dự phòng
được những rủi ro thanh khoản có
thể xảy ra.

Một vài nhận định và lưu ý

Khả năng thanh khoản đảm
bảo và ổn định

Một là: Quy mô vốn còn thấp và
không đồng đều giữa các QTDND

Khả năng thanh khoản đóng một
vai trò quan trọng trong quá trình
hoạt động của TCTD nói chung và
hệ thống QTDND nói riêng. Đảm bảo
khả năng thanh khoản tốt, bao gồm
khả năng thanh toán hiện hành và
dài hạn là một yêu cầu thường trực
đối với bất kỳ một tổ chức nào kinh
doanh trong lĩnh vực tiền tệ - một
lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm với
bất kỳ biến động nào của thị trường,
cho dù là nhỏ nhất.

Bình quân nguồn vốn hoạt động
của một QTDND trong năm 2015
đạt trên 65 tỷ đồng, song số lượng
QTDND có quy mô nguồn vốn hoạt
động lại không đồng đều. Cụ thể:
2,5% tổng số QTD có quy mô nguồn
vốn nhỏ hơn 10 tỷ; lớn nhất 83,2%
tổng số QTD có quy mô nguồn vốn
từ 10 đến 100 tỷ; 11,8% tổng số QTD
có quy mô nguồn vốn từ 100 đến
200 tỷ; 1,7% tổng số QTD có quy mô
nguồn vốn từ 200 đến 500 tỷ; còn lại
thấp nhất 0,8% tổng số QTD có quy
mô nguồn vốn trên 500 tỷ.

Tình hình thanh khoản của hệ
thống QTDND trong năm 2015 tương
đối tốt, tỷ lệ sử dụng vốn (tỷ lệ cho
vay trên tổng vốn huy động) trong hệ
thống QTDND trong năm 2015 luôn
duy trì ổn định ở mức từ 85 – 90%.
Đây là một tỷ lệ hợp lý, phù hợp với
đặc tính hoạt động của hệ thống
QTD chỉ bao gồm 2 nghiệp vụ chính
là tiền gửi và tiền vay, vừa đảm bảo
khả năng sinh lời song vẫn đáp ứng
tốt nhu cầu thanh khoản.
Ngoài ra, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn so
với nguồn vốn huy động luôn duy trì
ở mức cao trên 99%. Đây là nguồn
tiền khá ổn định, tạo điều kiện cho hệ
thống QTDND chủ động hơn trong
việc sử dụng vốn song vẫn chủ động

Một số QTDND có quy mô hoạt
động nhỏ, thường dưới 5 tỷ đồng thì
khả năng thích ứng với các biến động
của thị trường như tăng, giảm lãi
suất… thường thấp, khả năng cạnh
tranh với các TCTD khác trên cùng địa
bàn cũng hạn chế. Quy mô vốn nhỏ
đã giảm khả năng đầu tư vào nâng
cấp trang thiết bị công nghệ hiện
đại, cập nhật các quy trình nghiệp vụ
mới, đầu tư vào tài sản là con người
cũng hạn chế. Vấn đề này có thể dẫn
đến việc kiểm soát rủi ro tại đơn vị có
phần bị buông lỏng, ảnh hưởng đến
kết quả kinh doanh của đơn vị.
Hai là: Hiệu quả hoạt động của các
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hoạt động của các QTDND.
Cho đến nay, hoạt động cho vay
là hoạt động cơ bản và quan trọng
của hệ thống QTDND với dư nợ cho
vay thường chiếm trên 75% tổng tài
sản và thu nhập từ lãi thường chiếm
trên 98% tổng thu nhập của hệ thống
QTDND. Đặc thù của hoạt động ngân
hàng là kinh doanh gắn liền với rủi ro,
do đó, song hành với hoạt động cho
vay, rủi ro cho vay là một trong những
loại rủi ro trọng yếu.

QTDND không đồng đều ở các nhóm
Quỹ có quy mô nguồn vốn hoạt động
khác nhau, lợi nhuận tập trung chủ
yếu ở nhóm quỹ có quy mô hoạt động
trung bình.
Với đặc tính hoạt động của hệ
thống QTDND chủ yếu là vùng nông
thôn, nên đối tượng phục vụ chính là
người nông dân. Vì vậy, quy mô huy
động và cho vay của các QTDND phụ
thuộc rất lớn vào đặc điểm sản xuất
kinh doanh cũng như tính chất kinh
tế vùng của từng địa phương. Hiệu
quả hoạt động của từng Quỹ cũng có
phần ảnh hưởng bởi đặc điểm phát
triển kinh tế của từng địa phương, đòi
hỏi mỗi quỹ phải có chiến lược bám
sát vào tình hình xuất kinh doanh của
địa phương trên địa bàn hoạt động
một cách hợp lý để chủ động nâng
cao hiệu quả hoạt động.
Kết quả kinh doanh của toàn hệ
thống năm 2015 tăng so với năm
2014, tuy nhiên mức tăng lại không
đồng đều giữa các nhóm Quỹ có
quy mô nguồn vốn tương đồng khác
nhau. Nhóm Quỹ có quy mô nguồn
vốn hoạt động từ 100 đến 200 tỷ có
hiệu quả hoạt động cao nhất; số quỹ
trong nhóm này chỉ chiếm 11,8%
tổng số quỹ nhưng huy động chiếm
24,4% tổng huy động, dư nợ cho
vay chiếm 23,5% tổng dư nợ, chênh
lệch thu nhập – chi phí chiếm 24,7%
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chênh lệch thu nhập chi phí của cả
hệ thống QTDND. Nhóm Quỹ có quy
mô nguồn vốn nhỏ, dưới 10 tỷ có
hiệu quả hoạt động thấp nhất, thậm
chí những Quỹ có quy mô nguồn vốn
hoạt động dưới 5 tỷ có thu nhập nhỏ
hơn chi phí. Như vậy, để nâng cao
hiệu quả hoạt động trong bối cảnh
cạnh tranh với các TCTD khác ngày
càng gay gắt như hiện nay đòi hỏi các
QTDND có quy mô nguồn vốn thấp
so với mức bình quân chung của cả
hệ thống QTDND cần có biện pháp
gia tăng quy mô nguồn vốn hoạt
động.
Ba là: Năng lực quản trị rủi ro tại
một số QTDND còn hạn chế
Hội nhập mở ra cho ngành ngân
hàng nói chung và hệ thống QTDND
nói riêng những cơ hội nhưng cũng
không ít khó khăn, thách thức. Cạnh
tranh trong ngành trở lên gay gắt và
quyết liệt hơn, trong đó cạnh tranh
trong hoạt động cho vay và huy động
vẫn là những cạnh tranh cơ bản. Hệ
thống mạng lưới đang từng bước
được các ngân hàng thương mại mở
rộng về các vùng nông thôn – địa
bàn hoạt động chính của hệ thống
QTDND, trong khi yếu tố về trình độ
quản lý, khả năng cung cấp dịch vụ
ngân hàng hiện đại vẫn đang là điểm
yếu của hệ thống QTDND. Điều này
ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả

Trong năm 2015, số lượt Quỹ bị
phát hiện phát sinh rủi ro cho vay gia
tăng so với năm 2014 và có xu hướng
tăng. Điều này đã ảnh hưởng không
nhỏ tới hoạt động của bản thân Quỹ
do phương hướng và quá trình xử lý
các rủi ro này thường khó khăn và kéo
dài.
Qua phân tích tình hình hoạt động
của hệ thống QTDND trong năm
2015, có thể thấy, hoạt động của hệ
thống QTDND đã đạt được những kết
quả nhất định. Trong số các loại hình
TCTD đang hoạt động thì hoạt động
của hệ thống QTDND là tương đối an
toàn, chất lượng tín dụng thấp, khả
năng sinh lời cao…nhưng bên cạnh
đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đòi
hỏi cả hệ thống và từng QTDND phải
nỗ lực hơn nữa để có thể nâng cao
hiệu quả hoạt động và cạnh tranh
được với các NHTM trong bối cảnh
hoạt động của hệ thống ngân hàng
ngày một khó khăn như hiện nay.
(Ghi chú: Số liệu được xác định trên
cơ sở Bảng cân đối tài khoản kế toán
do các tổ chức tham gia BHTG cung
cấp; tổng tài sản được xác định theo
Công văn 9574/NHNN-KTTC ngày
31/8/2007 về Chế độ Báo cáo tài
chính đối với QTDNDCS; nguồn vốn
huy động chỉ bao gồm tiền gửi từ dân
cư và các tổ chức kinh tế; dư nợ cho
vay bao gồm cho vay các tổ chức kinh
tế cá nhân).

TIN BHTG TRONG NƯỚC

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh
đến thăm và làm việc tại BHTGVN

N

gày 22/12/2015, Phó
Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam
(NHNN) Nguyễn Kim Anh
đã có buổi làm việc với Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam (BHTGVN) về tình hình
hoạt động trong năm 2015 và xem
xét những đề xuất, kiến nghị của BHTGVN.
Tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn
Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, CHủ
tịch HĐQT BHTGVN đã báo cáo kết
quả triển khai nhiệm vụ của BHTGVN
trong thời gian qua như hoàn thiện
cơ cấu tổ chức bộ máy của BHTGVN
từ HĐQT, Kiểm soát viên, Ban điều
hành, các phòng, ban tại trụ sở chính
và chi nhánh. Bên cạnh đó là việc xây
dựng, củng cố cơ sở pháp lý và cơ
chế chính sách của BHTGVN. Trong
năm qua, BHTGVN đã chủ động phối
hợp với cơ quan Thanh tra giám sát
– NHNN trong việc xây dựng dự thảo
Thông tư quy định việc trao đổi, cung
cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN.
Tới nay, BHTGVN đang bảo hiểm
cho hơn 2,8 triệu tỷ đồng tiền gửi
tại các tổ chức tham gia BHTG. Tính
đến 31/10/2015, có 1.241 TCTD được
cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao
gồm 90 NHTM, 1 NH Hợp tác xã, 1147
QTDND và 3 tổ chức tài chính vi mô.
Công tác phát triển nguồn vốn của
BHTGVN đã đạt hiệu quả cao, đồng
thời đảm bảo an toàn. Tổng nguồn
vốn của BHTGVN đạt tốc độ tăng
trưởng bình quân trên 20%/năm.
BHTGVN đã thực hiện giám sát định
kỳ tháng, quý, năm đối với 100% tổ
chức tham gia BHTG. Cùng với hoạt
động giám sát, BHTGVN đã thực hiện
kiểm tra thường xuyên đối với các tổ
chức tham gia BHTG, trung bình hàng

năm thực hiện
kiểm tra 325 lượt
đơn vị. Bằng các
hoạt động nghiệp
vụ, BHTGVN đã
bảo vệ tốt quyền
và lợi ích hợp
pháp của người
gửi tiền, góp phần
ổn định tình hình
kinh tế, xã hội tại
các địa phương.
Cùng với NHNN
và Trung tâm
thông tin tín dụng
(CIC),
BHTGVN
đang triển khai dự án hiện đại hóa do
Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án sẽ
góp phần nâng cao năng lực quản
trị, điều hành của Ban lãnh đạo, các
phòng ban nghiệp vụ BHTGVN, phát
huy tối đa thế mạnh, nguồn lực sẵn
có.
Bên cạnh các kết quả đạt được, Đ/c
Nguyễn Quang Huy cũng trình bày
một số đề xuất, kiến nghị với NHNN:
báo cáo Thống đốc NHNN về một số
cơ chế chính sách có liên quan trực
tiếp tới hoạt động của BHTGVN trình
Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hình
thức pháp lý của BHTGVN; kiện toàn
cơ cấu tổ chức của BHTGVN thông
qua việc thành lập một số đơn vị trực
thuộc BHTGVN nhằm chủ động triển
khai nhiệm vụ chuyên sâu, phổ biến,
triển khai kịp thời chính sách. Về cơ
chế chính sách liên quan đến hoạt
động nghiệp vụ, BHTGVN đề xuất
sớm hoàn thiện và ban hành Thông
tư hướng dẫn về việc cung cấp thông
tin giữa NHNN và BHTGVN; Quy chế
phối hợp, cung cấp và trao đổi thông
tin giữa Cơ quan thanh tra giám sát
ngân hàng; NHNN chi nhánh tỉnh,
thành phố và BHTGVN; hoàn thiện cơ

chế chính sách trong việc tham gia
cùng NHNN trong tái cấu trúc ngân
hàng; và một vài vấn đề liên quan
đến nghiệp vụ BHTG.
Hiện nay, BHTGVN đang xây dựng
dự thảo chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2025 để báo cáo NHNN trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt. BHTGVN
cũng đã có văn bản gửi Viện Chiến
lược ngân hàng đề xuất nội dung liên
quan nhằm tích hợp vào Chiến lược
phát triển chung của ngành Ngân
hàng.
Với các đề xuất trên, BHTGVN mong
muốn góp phần thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, góp
phần tích cực đảm bảo hoạt động an
toàn hệ thống ngân hàng.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh
và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục
của NHNN đã lắng nghe, trao đổi và
xem xét các kiến nghị của BHTGVN.
Phát biểu kết luận buổi làm việc Phó
Thống đốc ghi nhận và biểu dương
các kết quả mà BHTGVN đã đạt được
trong quá trình xây dựng và phát
triển. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc
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cũng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho
BHTGVN chủ động phối hợp, tham
mưu cho các cơ quan chức năng của
NHNN tiếp tục rà soát để hoàn thiện
các quy định về hoạt động bảo hiểm
tiền gửi; tăng cường theo dõi, kiểm
tra việc chấp hành các quy định pháp
luật về bảo hiểm tiền gửi, trong đó
ưu tiên hàng đầu là các quỹ tín dụng

nhân dân.
Phó Thống đốc cũng chỉ đạo BHTGVN phối hợp với các đơn vị chức
năng của NHNN trong quá trình tái cơ
cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và
thực hiện có hiệu quả các hoạt động
nghiệp vụ BHTG theo quy định.

Thay mặt Ban lãnh đạo và tập
thể cán bộ nhân viên BHTGVN, Đ/c
Nguyễn Quang Huy đã tiếp thu các
ý kiến chỉ đạo, đồng thời khẳng định
BHTGVN sẽ thực hiện tốt các định
hướng chính sách và nhiệm vụ được
giao.

BHTGVN ký kết Hợp đồng
gói thầu DT#3 thuộc dự án
FSMIMS

Báo cáo Phó Thống đốc NHNN tiến độ triển
khái dự án FSMIMS, hợp phần BHTGVN

S

áng ngày 06/11/2015 tại Hà
Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) đã tổ chức
buổi Báo cáo Phó Thống đốc
NHNN Nguyễn Toàn Thắng về tiến độ
triển khai Dự án “Hệ thống Thông tin
quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng”
(FSMIMS), hợp phần BHTGVN.
Trong phát biểu khai mạc, đ/c
Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng
ủy Chủ tịch HĐQT BHTGVN bày tỏ sự
biết ơn sâu sắc đối với BQLDA đã hỗ
trợ kịp thời BHTGVN trong việc triển
khai dự án và đặc biệt là sự chỉ đạo sát
sao của Phó Thống đốc Nguyễn Toàn
Thắng. Dự án FSMIMS khi đi vào vận
hành sẽ giúp BHTGVN nâng cao hiệu
quả hoạt động nghiệp vụ, tạo nền
tảng hạ tầng hiện đại phục vụ cơ chế
chia sẻ thông tin giữa NHNN, BHTGVN
và Trung tâm thông tin tín dụng (CIC),
qua đó góp phần đảm bảo an toàn
hệ thống ngân hàng thông qua các
báo cáo kịp thời, tin cậy cùng các kỹ
năng phân tích hiệu quả cao. Thành
công của Dự án sẽ giúp BHTGVN trở
thành một tổ chức BHTG hiện đại,
hoạt động theo chuẩn quốc tế và là
thành viên tích cực của Mạng an toàn
tài chính quốc gia.
Bên cạnh đó, Dự án cũng góp phần
nâng cao năng lực quản trị điều hành
của Ban lãnh đạo, các phòng nghiệp
vụ của BHTGVN để tận dụng tốt hơn
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các nguồn lực, giảm
chi phí và tăng cường
hiệu quả công việc.
Thông qua triển khai
Dự án, đội ngũ cán
bộ của BHTGVN có
thêm cơ hội nâng cao
năng lực, vận dụng
các công cụ hiện
đại trong công tác
nghiệp vụ.
Phát biểu chỉ đạo
tại buổi Báo cáo, Phó
Thống đốc NHNN
Nguyễn Toàn Thắng ghi nhận và
đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban
lãnh đạo, Ban triển khai dự án cùng
đông đảo cán bộ BHTGVN trong triển
khai tích cực các hợp phần của Dự án
và đến nay đã có những thành quả
bước đầu. Khi Dự án hoàn thiện và
được đưa vào sử dụng sẽ có ý nghĩa
quan trọng không chỉ riêng đối với
hoạt động của BHTGVN mà còn góp
phần đảm bảo an toàn hệ thống
ngân hàng.
Phó Thống đốc nhấn mạnh, mô
hình quản lý thay đổi sẽ là nền tảng
quan trọng cho việc triển khai các Dự
án có liên quan sau này. Do đó, cần
đẩy mạnh truyền thông nội bộ để
toàn hệ thống BHTGVN nhận thức rõ
vai trò của Dự án, đồng thời thực hiện
tốt công tác đào tạo để cán bộ BHT-

N

GVN có thể làm chủ công nghệ, tạo
nền tảng để BHTGVN phát triển theo
thông lệ quốc tế với cơ sở hạ tầng
hiện đại, hiệu suất công việc cao, góp
phần vào quá trình bảo đảm an toàn
hệ thống tài chính, tăng cường kết
nối và hội nhập quốc tế.
Thay mặt Ban lãnh đạo BHTGVN,
Chủ tịch Nguyễn Quang Huy tiếp thu
ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc
Nguyễn Toàn Thắng, đồng thời đánh
giá cao nỗ lực của Nhà thầu FIS thời
gian qua. Đ/c Nguyễn Quang Huy
cam kết Ban lãnh đạo BHTGVN sẽ tiếp
tục dành các nguồn lực tốt nhất cho
Dự án và tích cực phối hợp tốt với các
bên có liên quan để đảm bảo hoàn
thành Dự án đúng tiến độ đề ra.

gày 14/12/2015 tại Hà
Nội, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (BHTGVN) và
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) đã
ký kết Hợp đồng gói thầu DT#3: Xác
nhận Hệ thống Công nghệ thông
tin độc lập của Bên thứ ba. Gói thầu
trên thuộc Dự án Hệ thống Thông tin
Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng
(FSMIMS).
Để đạt được mục tiêu đảm bảo
chất lượng thiết kế toàn bộ hệ thống
và các kết quả đầu ra của gói thầu
DG#1, BHTGVN đã tổ chức tuyển
chọn tư vấn trên cơ sở Năng lực của
tư vấn (CQS) của Ngân hàng Thế giới
nhằm tìm kiếm một công ty tư vấn
chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ
xác nhận hệ thống của bên thứ ba
(gói thầu DT#3). Công ty tư vấn này
sẽ tiến hành đánh giá, khuyến nghị
và điều chỉnh, xác nhận và kiểm tra
việc cài đặt và chức năng của toàn
hệ thống Công nghệ thông tin và
Truyền thông cho quy trình nghiệp
vụ tiên tiến của BHTGVN.

Được chọn làm nhà cung cấp dịch
vụ này, đại diện PwC Việt Nam cho
biết: PwC Việt Nam vinh dự được
đồng hành cùng BHTGVN trong việc
tối đa hóa lợi ích của Dự án FSMIMS
và mong muốn dự án sẽ góp phần
nâng cao chất lượng thực hiện các
chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN,
qua đó tăng cường đảm bảo an toàn
hệ thống tài chính.
Sự kết hợp lần này được kỳ vọng sẽ
góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hệ
thống công nghệ thông tin và truyền
thông của BHTGVN đồng thời củng
cố sự ổn định của hệ thống tài chính
trong bối cảnh môi trường kinh
doanh nhiều biến động.
Cũng trong tháng 12, BHTGVN
đã tiếp nhận Trung tâm Dữ liệu Dự
phòng (DRC) tại Đà Nẵng. DRC có
chức năng dự phòng và được kết nối
với trung tâm Dữ liệu (DC) tại Hà Nội
bằng 01 đường truyền chính và 01
đường truyền dự phòng, nằm trong
phạm vi thiết kế Dự án FSMIMS.

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
NHNN áp dụng cơ chế điều
hành tỷ giá mới - được quy định tại
Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày
31/12/2015 của NHNN. Theo đó,
NHNN sẽ áp dụng cơ chế điều hành
tỷ giá trung tâm do NHNN công bố
hàng ngày, là cơ sở để các tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài được phép thực hiện hoạt
động kinh doanh, cung ứng dịch vụ
ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá
bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.
Tỷ giá trung tâm được xác định trên
cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá
bình quân gia quyền trên thị trường
ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ
giá trên thị trường quốc tế của một số
đồng tiền của các nước có quan hệ
thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với
Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô,
tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính
sách tiền tệ. Lần công bố tỷ giá trung
tâm đầu tiên được thực hiện vào
ngày 4/1/2016.
Quy định mới về cấp Giấy phép,
tổ chức và hoạt động của tổ chức
tín dụng phi ngân hàng.
Theo Thông tư 30/2015/TTNHNN được NHNN ban hành ngày
25/12/2015, điều kiện để thành lập
mới tổ chức tín dụng phi ngân hàng
được nâng cao hơn nhiều so với
trước, đặc biệt đối với cổ đông sáng
lập là các NHTM. Thông tư 30/2015/
TT-NHNN bắt đầu có hiệu lực từ ngày
8/2/2016.
Lãi suất tiền gửi USD về 0%.
Ngày 17/12, NHNN ban hành Quyết
định số 2589/QĐ-NHNN về việc điều
chỉnh mức lãi suất tối đa đối với tiền
gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân
tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài. Cụ thể, mức lãi suất
áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức
(trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài) là 0%/năm và mức
lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của
cá nhân là 0%/năm. Quyết định này
được NHNN đưa ra ngay sau khi Cục
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Cùng với việc bảo toàn dữ liệu, DRC
còn đảm bảo khôi phục hệ thống
một cách nhanh nhất khi có bất kỳ sự
cố hay tác động nào ảnh hưởng tới
trung tâm dữ liệu chính. Trung tâm
được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn,

quy định của Ngân hàng Nhà nước
và các chuẩn mực quốc tế, đồng bộ
từ hạ tầng, mạng, truyền thông đến
hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ
dữ liệu…

BHTGVN tham dự Đại
hội Đại biểu Đảng bộ Khối
DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ
2015 – 2020

N

gày 14-15/10/2015, tại Hà
Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) đã tham
dự Đại hội Đại biểu Đảng
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
(DNTW) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 2020.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng
bộ Khối DNTW khóa III, nhiệm kỳ 2015
- 2020, gồm 46 đồng chí, đảm bảo
tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh
đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết
Đại hội đã đề ra. Tại Hội nghị Ban Chấp
hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường
vụ gồm 15 đồng chí, đồng chí Bùi
Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư
Đảng ủy Khối DNTW khóa II được bầu
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tái đắc cử giữ chức Bí thư; các đồng
chí Nguyễn Quang Dương, Trần Hữu
Bình, Phạm Tấn Công được bầu tái
đắc cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy
Khối. Giữ chức Ủy ban Kiểm tra Đảng
ủy Khối gồm 11 đồng chí, trong đó
đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên
Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa II được
bầu tái đắc cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Đại diện Đảng bộ BHTGVN - đồng
chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị với số
phiếu tín nhiệm cao, đạt 97,3% đã
vinh dự được Đại hội bầu tham gia
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW
nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo
tăng 0,25% lãi suất USD. Mức lãi suất
0% đối với tiền gửi USD nhằm hạn chế
việc găm giữ ngoại tệ và tăng tính hấp
dẫn của tiền đồng.
Sửa đổi quy chế dự trữ bắt buộc
đối với tổ chức tín dụng – được quy
định tại Thông tư 23/2015/TT-NHNN
của NHNN ban hành ngày 04/12/2015.
Theo đó, NHNN quyết định lãi suất dự
trữ bắt buộc, lãi suất tiền gửi vượt dự
trữ bắt buộc đối với từng loại hình
TCTD và từng loại tiền gửi trong từng
thời kỳ. Đối với TCTD được kiểm soát
đặc biệt, Thống đốc NHNN xem xét
quyết định giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc
cho TCTD đến mức tối thiểu 0%. Đối
với các TCTD đang thực hiện phương
án cơ cấu lại đã được phê duyệt, TCTD
tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém theo
chỉ định, từng trường hợp cụ thể sẽ
được xem xét quyết định giảm tỷ lệ dự
trữ bắt buộc. Thông tư trên sẽ chính
thức có hiệu lực từ ngày 28/1/2016.
40 NHTM đủ điểu kiện bảo
lãnh dự án bất động sản. Ngày
03/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài triển khai thực hiện
các quy định của Thông tư số 07/2015/
TT-NHNN ngày 25/6/2015 của NHNN
quy định về bảo lãnh ngân hàng. Làn
sóng các NH tham gia bảo lãnh dự
án bất động sản tiếp tục bùng nổ ở
những tháng cuối năm với cả sự tham
gia của NH nước ngoài. Đến hết năm
2015, có 40 ngân hàng được cấp phép
bảo lãnh.
Hoàn thành mục tiêu giảm nợ
xấu xuống 3%. Theo số liệu của
NHNN, đến 30/11/2015, khoảng
99,6% nợ xấu của các tổ chức tín dụng
ước tính tại thời điểm cuối tháng
9/2012 đã được xử lý, đưa nợ xấu toàn
hệ thống về mức 2,72%. Về mua bán
và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý
tài sản của các TCTD (VAMC), từ khi đi

vào hoạt động đến ngày 30/11/2015,
tổng số dư nợ gốc nội bảng các khoản
nợ xấu VAMC mua được là 227.000 tỷ
đồng, với giá mua là 199.000 tỷ đồng.
Trong đó, 11 tháng năm 2015, VAMC
đã mua được 98.000 tỷ đồng dư nợ với
giá mua gần 91.000 tỷ đồng. Nợ xấu
đã được xử lý ước đạt 157.000 tỷ đồng
trong 10 tháng năm 2015 và khoảng
463.000 tỷ đồng tính lũy kế từ năm
2012 đến tháng 10/2015, tương đương
khoảng 99% tổng số nợ xấu ước tính
tại thời điểm tháng 9/2012.
Lãi suất vay dân sự tối đa 20%/
năm. Điều này được quy định tại Bộ
luật Dân sự (sửa đổi) 2015 được Quốc
hội thông qua ngày 24/11/2015. Theo
đó, trường hợp các bên có thỏa thuận
về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ
lãi suất và có tranh chấp về lãi suất, thì
lãi suất được xác định bằng 50% mức
lãi suất giới hạn theo quy định trên.
Thời gian chính thức áp dụng trần lãi
suất là từ ngày 1-1-2017 và việc thực
hiện vẫn còn phải chờ các văn bản
hướng dẫn cụ thể.
Từ tháng 11/2015, phát hành
trái phiếu Chính phủ tất cả các kỳ
hạn. Tại Nghị quyết phiên họp thường
kỳ tháng 9/2015 (Nghị quyết 72/NQCP), Chính phủ đã thống nhất phát
hành trái phiếu Chính phủ với tất cả
các kỳ hạn quy định tại Luật Quản lý
nợ công và Nghị định số 01/2011/NĐCP ngày 5/1/2011. Theo Nghị quyết,
việc phát hành trái phiếu Chính phủ
với các kỳ hạn ngắn 1, 2 và 3 năm nên
tiếp tục được duy trì song song với loại
trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài từ 5
năm trở lên nhằm khắc phục việc huy
động vốn thông qua kênh phát hành
trái phiếu Chính phủ bị sụt giảm trong
thời gian qua.
Hạn chế sử dụng ngoại hối
trên lãnh thổ Việt Nam. Thông
tư 16/2015/TT-NHNN được NHNN
ban hành ngày 19/10/2015 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư
số 32/2013/TT-NHNN (Thông tư 32)

BHTGVN tham gia Gian triển
lãm thành tựu ngành
Ngân hàng

T

ừ ngày 28/8 đến 3/9/2015,
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) tham gia Gian
triển lãm thành tựu ngành
Ngân hàng trong hoạt động Triển
lãm 70 năm thành tựu kinh tế - xã hội
2015 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập và
phát triển” do Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch tổ chức.
Phát biểu khai trương Gian triển
lãm thành tựu ngành Ngân hàng,
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) Đào Minh Tú cho biết, triển
lãm thành tựu ngành Ngân hàng là
bức tranh toàn cảnh những kết quả
đạt được, qua đó thể hiện sự năng
động và tích cực hội nhập của toàn
hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế
sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt
Nam. Cụ thể, ngoài quy định chung về
các trường hợp cần thiết khác, Thông
tư 16 bổ sung một số trường hợp cụ
thể về an ninh, quốc phòng, dầu khí tại
khoản 17, Điều 4, đồng thời các trường

ngành vào nền kinh tế khu vực và thế
giới; đồng thời phản ánh vai trò quan
trọng của NHNN trong điều hành
chính sách tiền tệ linh hoạt để phấn
đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ
đề ra. Mỗi cán bộ, nhân viên ngân
hàng có quyền tự hào về những
thành tựu của Ngành, tự hào về thành
tựu của đất nước 70 năm sau Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tại Gian triển lãm thành tựu ngành
Ngân hàng, BHTGVN tham gia với
nhiều sản phẩm truyền thông tiêu
biểu của tổ chức như các ấn phẩm,
tạp chí ngành và một số tờ thông tin
nội bộ của các đơn vị đã được trưng
bày phục vụ khách tham quan.
hợp được NHNN xem xét, chấp thuận
sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ chỉ áp
dụng với đối tượng là tổ chức (người
cư trú, người không cư trú), không cho
phép cá nhân. Thông tư 16 có hiệu lực
từ ngày 3/12/2015.
PV (tổng hợp)
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Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN
lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013-2018

N

gày 16/10/2015, dưới sự
chủ trì của Đồng chí (đ/c)
Nguyễn Mạnh Dũng –
Chủ tịch Công đoàn – Phó
Tổng giám đốc BHTGVN, hội nghị Ban
chấp hành (BCH) Công đoàn BHTGVN
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 được
tổ chức tại Trụ sở chính.
Ngoài những hoạt động nổi bật và
kết quả đã đạt được trong năm qua,
hội nghị cũng đề cập đến nhiệm vụ
những tháng tiếp theo, đó là tiếp tục
công tác kiện toàn bộ máy BCH Công
đoàn BHTGVN; phối hợp tổ chức thực
hiện các công tác xã hội tại tỉnh Lào
Cai; xây dựng kế hoạch hoạt động
năm 2016 của BCH và các Ban chuyên
đề. Đồng thời, Công đoàn sẽ hướng
dẫn và triển khai công tác thi đua
khen thưởng năm 2015, phối hợp tổ

* Ngân hàng TMCP Phương Nam
Theo Quyết định số 593/QĐBHTG111 ngày 07/10/2015 của Tổng
Giám đốc BHTGVN, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam chấm dứt bảo hiểm tiền
gửi và thu hồi Chứng nhận tham gia
bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng
thương mại cổ phần Phương Nam.
Lý do: Ngân hàng thương mại cổ

chức các hoạt động chào mừng Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…
Hội nghị đã bẩu bổ sung 02 ủy viên

BCH Công đoàn và trao tặng Bằng
khen Phụ nữ hai giỏi ngành Ngân
hàng cho có 02 cá nhân và một tập
thể của BHTGVN.

BHTGVN tổ chức đối thoại định kỳ
với người lao động

N

gày 16/10, Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam (BHTGVN)
tổ chức đối thoại định kỳ
tại nơi làm việc với mục
tiêu trao đổi thông tin, nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng của người lao động,
tăng cường sự hiểu biết giữa người
sử dụng lao động và người lao động
góp phần xây dựng quan hệ lao động
hài hòa.
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BHTGVN chấm dứt BHTG và thu hồi
Chứng nhận tham gia BHTG tại hai ngân hàng

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
của BHTGVN đã góp phần nâng cao
sự hiểu biết lẫn nhau, tạo ra đồng
thuận giữa các bên trong quan hệ lao
động, qua đó giúp người lao động
yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình
trong việc xây dựng và phát triển
BHTGVN trở thành tập thể ngày càng
đoàn kết, vững mạnh.

phần Phương Nam sáp nhập vào
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài
Gòn Thương Tín theo Quyết định số
1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam.
* Ngân hàng TMCP Phát triển
Mê Kông

Quyết định số 500/QĐ-BHTG111
về việc chấm dứt BHTG và thu hồi
Chứng nhận BHTG đối với Ngân hàng
Thương mại cổ phần Phát triển Mê
Kông (MDB) sau khi có Quyết định
số 1391/QĐ-NHNN ngày 21/7/2015
của NHNN về việc sáp nhập MDB vào
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(Maritime Bank).

Ngày 20/8/2015, BHTGVN đã có

BHTGVN trao Chứng nhận
BHTG cho QTDND Vĩnh Long

N

gày 6/8/2015, tại thành
phố Vĩnh Long, Chi nhánh
Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) khu vực
Đồng bằng Sông Cửu long đã trao
Chứng nhận Bảo BHTG cho Quỹ tín
dụng nhân dân (QTDND) Vĩnh Long.
QTDND Vĩnh Long có vốn điều lệ
ban đầu 4 tỷ đồng, quy mô hoạt động
bao gồm 3 phường và 1 xã trên địa
bàn thành phố Vĩnh Long. Sự ra đời
của Quỹ đã nâng tổng số QTDND tại
Vĩnh Long lên 5 đơn vị, đồng thời
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
tại địa phương có thể lựa chọn một
tổ chức tín dụng uy tín, phục vụ tốt
hoạt động gửi tiền và vay vốn để phát
triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là
hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở
nông thôn hiện nay.
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Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội tổ chức Hội
nghị về công tác thông tin tuyên truyền và
nghiên cứu khoa học

N

gày 21/10/2015, Chi
nhánh BHTGVN tại Hà Nội
(Chi nhánh) đã tổ chức
Hội nghị về công tác
thông tin tuyên truyền và nghiên cứu
khoa học. Tham dự hội nghị có ông
Ngô Quang Lương – Phó tổng giám
đốc BHTGVN; lãnh đạo Phòng Thông
tin –Tuyên truyền BHTGVN; Ban giám
đốc Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội
và đại diện cán bộ các phòng tại Chi
nhánh.
Tại hội nghị, Chi nhánh đã báo cáo
kết quả triển khai công tác thông tin
tuyên truyền thời gian qua. Cụ thể,
Chi nhánh đã thực hiện 210 tin, bài
viết, bài nghiên cứu (trong đó có 124

bài viết và bài nghiên cứu) đăng tải
trên các báo, tạp chí trong và ngoài
ngành; biên soạn 26 số hỏi – đáp
về BHTG; biên dịch 70 tin, bài về tài
chính – ngân hàng - BHTG đăng trên
tờ Thông tin BHTG, Tạp chí Bảo hiểm
xã hội và Tạp chí Hỗ trợ phát triển.
Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã phối
hợp với các cơ quan truyền thông,
Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố
và các QTDND thuộc địa bàn quản lý
để tuyên truyền chính sách BHTG đến
công chúng. Trong khuôn khổ hội
nghị, Chi nhánh đã trình bày kế hoạch
thực hiện công tác tuyên truyền và
nghiên cứu khoa học năm 2016.

Quang Lương – Phó tổng giám đốc
BHTGVN đã ghi nhận và biểu dương
những thành tích đã đạt được của
Chi nhánh trong hoạt động thông tin
tuyên truyền, đồng thời nhấn mạnh:
Ban lãnh đạo BHTGVN khuyến khích
và ủng hộ kế hoạch nghiên cứu khoa
học của Chi nhánh. Chi nhánh cần
phát huy những thành tích đã đạt
được, tiếp tục đổi mới hoạt động
thông tin tuyên truyền cả về nội dung
và hình thức để phù hợp với thực
tiễn, đồng thời tích cực triển khai đề
tài nghiên cứu khoa học một cách
có hiệu quả, lấy kết quả của công tác
nghiên cứu làm cơ sở cho hoạt động
tuyên truyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô

Hội nghị triển khai chính sách BHTG tại khu
vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

N

gày 04/12/2015 tại thành
phố Pleiku – tỉnh Gia Lai,
BHTGVN đã tổ chức Hội
nghị triển khai chính sách
BHTG tại khu vực Nam Trung bộ và
Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có
ông Nguyễn Văn Cư – Giám đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi
nhánh tỉnh Gia Lai, ông Hoàng Minh
Tân – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh
Kon Tum, lãnh đạo một số quỹ tín
dụng nhân dân (QTDND) tỉnh Gia Lai,
Kon Tum và đại diện một số cơ quan
báo, đài trên địa bàn. Về phía BHTGVN
có ông Ngô Quang Lương – Phó Tổng
giám đốc, ông Nguyễn Xuân – Giám
đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam
Trung bộ và Tây Nguyên cùng các cán
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bộ Chi nhánh.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại
biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận
các vấn đề còn tồn tại trong quá trình
triển khai chính sách BHTG, qua đó đề
xuất các biện pháp phối hợp nhằm
đưa chính sách BHTG đến với người
dân tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đạt
hiệu quả cao nhất.
Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô
Quang Lương – Phó Tổng giám đốc
BHTGVN nhận định, chính sách BHTG
trong những năm vừa qua đã phát
huy vai trò củng cố niềm tin người gửi
tiền và duy trì an toàn lành mạnh hệ
thống các tổ chức tín dụng. Đặc biệt,

để đưa chính sách BHTG vào cuộc
sống, đến gần người gửi tiền tại các
QTDND có ít điều kiện tiếp cận thông
tin, BHTGVN luôn chú trọng đa dạng
hóa các hoạt động truyền thông,
nâng cao nhận thức công chúng về
các quy định BHTG và vai trò, nhiệm
vụ của tổ chức BHTG.

BHTGVN tổ chức
chương trình an sinh tại Lào Cai

B

ảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) vừa tổ chức
chương trình an sinh tại Lào
Cai với chủ đề: Áo ấm học
đường tại điểm Trường Tiểu học số 5
xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào
Cai. Chương trình nhằm chia sẻ một
phần những khó khăn, thiếu thốn
trong cuộc sống của bà con nghèo,
thầy cô giáo và các em học sinh vùng
cao, đồng thời chung tay cùng xã góp
phần xây dựng nông thôn mới.
Gia Phú là xã nghèo nhất của huyện
Bảo Thắng, dân trí thấp, nhiều phong
tục tập quán lạc hậu của người Dao
ảnh hưởng không nhỏ đến việc học
tập của các em học sinh nơi đây. Với
37 thôn bản, có hơn 16.000 dân, trong
đó có 11 thôn đặc biệt khó khăn và
714 hộ đói nghèo, nhiều hộ dân nơi
đây còn vật lộn với miếng cơm manh
áo thường nhật, thế nên, việc cho
con đến trường hết bậc phổ thông là
chuyện xa xỉ.
Ngôi trường số 5 xã Gia Phú được
chọn là điểm dừng của đoàn công
tác BHTGVN trong chương trình an

sinh. Tham gia đoàn công tác có Chủ
tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy, ông
Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên
tráchHĐQT, ông Vũ Văn Long – Phó
tổng giám đốc, ông Hoàng Hoa Kiên
– Phó Chủ tich thường trực Công
đoàn BHTGVN cùng các cán bộ một
số phòng, ban của BHTGVN.
Tại điểm trường, ông Hoàng Hoa
Kiên chia sẻ: Chúng tôi thực sự bất
ngờ trước những khó khăn của cuộc
sống người Dao đỏ ở đây. Địa bàn
rộng, dân cư không tập trung, đường
xá đi lại khó khăn, nơi ở và trường
học luôn trong tình trạng không có
điện, thiếu nước, các điểm học của
trường nằm rải rác… Khó khăn là
vậy nhưng các em học sinh luôn cho
thấy được sự hiếu học và khát vọng
vươn lên cùng con chữ. Trước thực
tế đó, với mong muốn chia sẻ và tiếp
sức cho các em và thầy cô vùng khó
khăn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang
Huy cùng đoàn cán bộ BHTGVN đã
trao hơn 230 phần quà ý nghĩa. Ông
Nguyễn Quang Huy mong rằng, mỗi
phần quà là tấm lòng chia sẻ khó
khăn để những ước mơ đến trường

của các em nhỏ không bị dập tắt bởi
gánh nặng mưu sinh hàng ngày.
Gửi lời cảm ơn chân thành trước
những tấm lòng vàng của BHTGVN,
Hiệu trưởng Trường tiểu học số 5 Gia
Phú - Thầy Đồng Văn Thuận cho biết:
Điểm trường là một trong những nơi
nghèo nhất của huyện Bảo Thắng.
Tuy điều kiện kinh tế và cơ sở vật
chất phục vụ học tập còn nhiều khó
khăn, thiếu thốn, nhưng các em học
sinh đều có tinh thần vượt khó, chăm
chỉ học tập. Món quà từ BHTGVN sẽ
là niềm động viên, khích lệ rất lớn tới
không chỉ các em học sinh mà còn
với toàn thể thầy cô giáo trong nhà
trường. Ông mong rằng, BHTGVN sẽ
tiếp tục có những chương trình như
vậy để giúp đỡ đồng bào, đặc biệt là
các em học sinh nghèo, không chỉ
với các xã vùng cao của Lào Cai mà
của nhiều địa phương khác trong cả
nước.
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TIN HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA BHTG

Chuỗi hoạt động bốn bên giữa Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam – Lào – Đài Loan – Indonesia
các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi…
Trong chuỗi sự kiện, các cuộc gặp
song phương giữa BHTGVN và các tổ
chức BHTG đã đạt được những kết
quả thiết thực như gia hạn bản ghi
nhớ với DPF và CDIC, thảo luận chuẩn
bị ký bản ghi nhớ hợp tác với IDIC và
cùng thống nhất nhiều chương trình
hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

N

gày 10-13/12/2015, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) đã chủ trì tổ
chức tọa đàm “Chia sẻ
thông tin và hệ thống phí bảo hiểm
tiền gửi phân biệt” và chuỗi hoạt
động thảo luận bàn tròn đa phương,
gặp gỡ song phương với các tổ chức
BHTG Lào (DPF), Đài Loan (CDIC) và

Indonesia (IDIC).
Buổi tọa đàmđã trình bày các nội
dung và chia sẻ kinh nghiệm về hệ
thống ngân hàng – bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) trong những vấn đề xử lý
khủng hoảng, chia sẻ thông tin giữa
các cơ quan trong mạng an toàn tài
chính, việc cung cấp thông tin của

Ghi nhận sự tham gia và đóng góp
nhiệt tình của các đại biểu cho chuỗi
sự kiện này, ông Nguyễn Quang Huy
- Chủ tịch HĐQT BHTGVN cũng khẳng
định đây sẽ là tiền đề cho các hoạt
động hợp tác quốc tế đa phương về
BHTG trong thời gian tới, góp phần
cho sự phát triển của từng tổ chức
nói riêng và cho sự lớn mạnh của
Hiệp hội BHTG quốc tế nói chung.

ngân hàng ở Nhật Bản. Theo đó, từ
khi thành lập vào năm 1971 đến nay,
Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Nhật
Bản (DICJ) đã trải qua 5 giai đoạn phát
triển với mức độ hoạt động và công
cụ can thiệp ngày càng được nâng
cao. Đáng chú ý, hiện tại, ngoài các
chức năng cơ bản của một tổ chức
BHTG, luật Tái cơ cấu tổ chức và luật
Tăng cường chức năng tài chính đã
trao cho DICJ nhiệm vụ hỗ trợ vốn
cho các tổ chức tín dụng, điều chỉnh

các biện pháp ứng phó khủng hoảng
tài chính nhằm hạn chế sử dụng các
nguồn lực công.
Đánh giá cao những chia sẻ kinh
nghiệm từ phía DICJ, ông Vũ Trung
Trực – Thành viên chuyên trách HĐQT
BHTGVN cho biết, các ý kiến, quan
điểm được trình bày trong buổi tọa
đàm đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề
mà BHTGVN quan tâm, cả về phương
diện lý luận lẫn thực tiễn. Những nội

BHTGVN tham dự Hội nghị thường niên
lần thứ 14 và Hội thảo quốc tế của Hiệp hội
BHTG quốc tế tại Malaysia
đưa ra những phân tích, kinh nghiệm
trong nhiều khía cạnh để đối phó
với các cuộc khủng hoảng tài chính.
Bà Sheila Bair, nguyên Chủ tịch Tổng
công ty HBTG liên bang Mỹ (20062011), cũng đã có bài trình bày về bài
học bị bỏ qua từ cuộc khủng hoảng
2008, trong đó khẳng định việc các tổ
chức BHTG cần có những chức năng
nhiệm vụ mở rộng và vai trò tích cực
trong hệ thống tài chính ngân hàng
để đảm bảo cơ chế đối phó và quản
lý khủng hoảng hiệu quả.

Tọa đàm “Chia sẻ thông tin và quy trình chi
trả hiệu quả - Kinh nghiệm của Nhật Bản”

N

gày 20/11/2015, Cơ quan
hợp tác quốc tế Nhật Bản
(JICA), Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (NHNN) và
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
đã tổ chức tọa đàm “Chia sẻ thông tin
và quy trình chi trả hiệu quả - Kinh
nghiệm của Nhật Bản”.
Tại buổi tọa đàm, ông Norichika
Ikeda – Chuyên gia trưởng JICA chia
sẻ kinh nghiệm về quy trình xử lý
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dung này có ý nghĩa quan trọng trong
việc hỗ trợ các cơ quan như NHNN,
BHTGVN xây dựng và triển khai chính
sách, chiến lược phù hợp nhằm tăng
cường, củng cố năng lực của tổ chức
bảo hiểm tiền gửi cũng như cải thiện
khả năng chia sẻ thông tin, phối hợp
hoạt động góp phần duy trì sự ổn
định của hệ thống tài chính – ngân
hàng.

N

gày 25-30/10/2015, Hiệp
hội Bảo hiểm tiền gửi
quốc tế (IADI) đã tổ chức
Hội nghị thường niên
với sự tham gia của các nước thành
viên. Ngoài ra, IADI cũng phối hợp với
Tổng công ty BHTG Malaysia (MDIC)
tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham
dự của 380 đại biểu đến từ 64 nước
và vùng lãnh thổ, là lãnh đạo cao cấp
của các tổ chức BHTG trên thế giới và

các tổ chức liên quan. Hội thảo diễn
ra với chủ đề: “Ứng phó khủng hoảng
– Cơ chế tổ chức và điều phối, trao
đổi thông tin trong khủng hoảng và
phương án dự phòng”.
Tại sự kiện, nhiều đại biểu là những
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh
vực tài chính, ngân hàng và BHTG
đã chia sẻ kiến thức thiết thực xoay
quanh các kế hoạch dự phòng và

Đoàn đại biểu của BHTGVN do Chủ
tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy dẫn
đầu đã tham dự Hội nghị thường
niên IADI, họp Ủy ban châu Á Thái
Bình Dương (APRC), hội thảo quốc tế,
triển lãm quốc tế cũng như các hoạt
động khác trong khuôn khổ hội nghị.
Có thế nói, những đóng góp chung
của BHTGVN vào các hoạt động của
IADI đã giúp đưa hình ảnh của Việt
Nam nói chung và BHTGVN nói riêng
đến gần với bạn bè quốc tế.
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BHTGVN tham dự Hội thảo quốc tế tại
Thụy Sỹ và làm việc với Tổng thư ký IADI

N

gày 8-10/9/2015, Ngân
hàng thanh toán quốc tế
(BIS) phối hợp với Hiệp hội
Bảo hiểm tiền gửi quốc tế
(IADI) tổ chức Hội thảo thường niên
với chủ đề “Xử lý ngân hàng, quản lý
khủng hoảng và các vấn đề của Bảo
hiểm tiền gửi”.
Tham dự Hội thảo có các chuyên
gia của BIS, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
và Ngân hàng Trung ương châu Âu,
lãnh đạo Ngân hàng Trung ương các
nước cùng nhiều tổ chức BHTG trên
thế giới. Đoàn đại biểu của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) do Tổng
giám đốc Đào Quốc Tính dẫn đầu
cùng Phó Tổng giám đốc Phạm Bảo

Khánh và bà Phan Thị Thanh Bình
(Trưởng phòng Nghiên cứu tổng
hợp và Hợp tác quốc tế) tham gia Hội
nghị.
Hội thảo tập trung thảo luận về
những cải cách sau khủng hoảng,
việc áp dụng các tiêu chuẩn Basel
và những vấn đề liên quan đến xử
lý ngân hàng, cụ thể: việc phát hiện
những rủi ro mới trong ngành ngân
hàng, xây dựng và quản lý Quỹ xử lý,
vai trò của tổ chức BHTG trong quá
trình xử lý và thảo luận nghiên cứu
mới đây nhất của Hội đồng ổn định
tài chính (FSB) về một cơ chế xử lý
hiệu quả, trao đổi về kinh nghiệm
thực tiễn, những đánh giá cụ thể của

N

Buổi tổng kết tập trung vào 03 nội
dung chính được các diễn giả đến
từ BHTGVN trình bày: (i) Bà Phan Thị
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Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiên
cứu tổng hợp và hợp tác quốc tế,
đánh giá hoạt động hợp tác song
phương giữa BHTGVN và DPF trong
thời gian qua; (ii) ông Mai Việt Trung
giới thiệu tổng quan về cơ cấu tổ
chức, chức năng nhiệm vụ của BHTGVN và (iii) ông Nguyễn Xuân, Giám
đốc chi nhánh BHTGVN Khu vực Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên trình bày
về kinh nghiệm hoạt động của chi
nhánh.

Các nước củng cố cơ chế bảo vệ người gửi tiền,
tăng cường quyền hạn cho tổ chức BHTG

các tổ chức về quy trình xử lý hiệu
quả và rút ra bài học.
Sau khi kết thúc Hội thảo, Đoàn
BHTGVN đã có buổi làm việc riêng
với Tổng thư ký IADI, bà Gail Verley về
kế hoạch “Xây dựng chiến lược phát
triển BHTGVN đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2025” và những hỗ trợ
kỹ thuật thiết thực của IADI cho BHTGVN trong tương lai. Với tư cách là tổ
chức xây dựng nên các tiêu chuẩn
quốc tế trong lĩnh vực BHTG, IADI sẽ
có những đóng góp, khuyến nghị
hữu ích cho BHTGVN trên con đường
xây dựng một tổ chức BHTG hiệu quả.

Đánh giá hoạt động hợp tác song phương
giữa BHTGVN và DPF
gày 17/8/2015, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và Quỹ bảo vệ người
gửi tiền Lào (DPF) phối
hợp tổ chức đánh giá hoạt động hợp
tác song phương tại trụ sở Chi nhánh
BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên.

TIN BHTG QUỐC TẾ

Đây là cơ hội để hai cơ quan BHTGVN và DPF chia sẻ kinh nghiệm
trong hoạt động của mình. Qua đó,
DPF tăng cường hiểu biết về cơ cấu
tổ chức, chức năng nhiệm vụ của
BHTGVN, kinh nghiệm hoạt động của
chi nhánh, góp phần nâng cao chất
lượng hoạt động và thực hiện tốt
nhất mục tiêu bảo vệ người gửi tiền,
duy trì ổn định hệ thống tài chính của
hai quốc gia.

Lithuania đưa ra dự luật nhằm
củng cố hệ thống tài chính và bảo
vệ người gửi tiền

gian đợi chi trả tiền bảo hiểm sẽ được
rút ngắn gần 4 lần, từ 30 ngày xuống
còn 7 ngày làm việc

Ngày 22/9/2015, ông Rimantas Sadzius - Bộ trưởng Tài chính Lithuania đã
công bố gói 16 dự luật nhằm củng
cố hệ thống tài chính, bảo vệ người
gửi tiền và bảo vệ những người đóng
thuế. Gói dự luật này bao gồm các
quy định cụ thể về việc giải quyết vấn
đề thiếu thanh khoản của ngân hàng
bằng cách sử dụng các quỹ tự thân,
đồng thời đảm bảo chi trả nhanh
chóng cho người gửi tiền trong
trường hợp có đổ vỡ. Bên cạnh đó,
gói dự luật còn đề cập đến quy định
về Cơ chế xử lý đổ vỡ đơn nhất (Single Resolution Mechanism - SRM); Chỉ
thị cứu trợ và xử lý đổ vỡ ngân hàng,
cũng như Chỉ thị về cơ chế BHTG – với
nền tảng thống nhất của EU và được
áp dụng phù hợp với quy định pháp
luật của Lithuania. Sau khi thông qua
việc sửa đổi Luật BHG Lithuania, thời

Indonesia xem xét điều chỉnh
quy tắc về chống đổ vỡ ngân hàng
Theo Tổng công ty bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) Indonesia (IDIC), giới chức
nước này đang rà soát danh sách các
ngân hàng quan trọng trong Top 15
các ngân hàng có tài sản lớn nhất.
Bên cạnh đó, Quốc hội Indonesia sẽ
thông qua các quy định về cứu trợ.
IDIC sẽ bảo lãnh tiền gửi và tiếp quản
các ngân hàng khi xảy ra đổ vỡ.
Ông Fauzi Ichsan- Giám đốc điều
hành IDIC nhấn mạnh, Indonesia cần
xây dựng hành lang pháp lý mạnh
hơn về xử lý ngân hàng phá sản. Theo
ông, các ngân hàng trong Top 15 có
thể sẽ phải đóng phí BHTG cao hơn
và với mức vốn dự phòng nhiều hơn.
Hiện quy mô Quỹ BHTG Indonesia đạt

60 nghìn tỷ Rupiah (tương đương 5,6
tỷ $), đủ để xử lý 02 ngân hàng đổ vỡ.
Philippine: Hạ viện phê chuẩn
việc sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền
gửi
Trong tháng 8, Hạ viện Philippine
đã thông qua việc sửa đổi luật bảo
hiểm tiền gửi Philippine nhằm bảo vệ
tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.
Cuối tháng 12, Thượng viện nước này
cũng đã rà soát và chính thức thông
qua.
Theo dự luật mới, cơ quan BHTG
Philippine được trao thêm nhiều lựa
chọn hơn trong việc xử lý các ngân
hàng gặp vấn đề khi đóng vai trò cơ
quan tiếp nhận; cải thiện các thủ tục
thanh lý; củng cố thẩm quyền của
PDIC trong quá trình giám sát và xử
lý ngân hàng
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Ấn Độ: xem xét thu phí BHTG trên cơ sở rủi ro

N

gân hàng Trung ương Ấn
Độ (RBI) mới đây đã đưa
ra luận bàn về vấn đề
thu phí bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) theo mức độ rủi ro. Theo đó,
các ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu cao,

vốn chủ sở hữu nhiều rủi ro hoặc sở
hữu nhiều khoản vay không có tài sản
đảm bảo sẽ phải đóng mức phí BHTG
cao hơn. Thu phí BHTG trên cơ sở rủi
ro sẽ là bước tiến quan trọng trong
định hướng chính sách sắp tới của

DICGC. Tính đến hết tháng 3/2015,
quy mô Quỹ BHTG (DIF) đạt mức
50,450 Rs (khoảng 76 tỷ USD) với tỷ
lệ Quỹ BHTG/tổng tiền gửi được bảo
hiểm tương đương 1,9%.

Ngân hàng Trung ương Angola xem xét thiết lập
Quỹ BHTG

N

gân hàng Trung ương
(NHTW) Angola đang xem
xét kế hoạch thiết lập Quỹ
bảo hiểm tiền gửi (BHTG)

với hạn mức chi trả lên đến 3.000.000
kwanzas (tương đương 30.000 USD),
bảo vệ được khoảng 90% người gửi
tiền. Tất cả các ngân hàng thương

mại tại Agola sẽ tham gia BHTG và
đóng mức phí tương đương 0,03%
trên tổng tiền gửi vào Quỹ BHTG.

FDIC: Thông qua quyết định nâng tỷ lệ dự trữ
quỹ BHTG

T

háng 10/2015, Hội đồng
quản trị Tổng công ty BHTG
Liên bang Mỹ (FDIC) đã
thông qua đề xuất tăng tỷ
lệ dự trữ Quỹ Bảo hiểm tiền gửi (DIF)
lên mức tối thiểu 1,35%.
Việc tăng tỷ lệ dự trữ quỹ BHTG từ

1,15% lên 1,35% đã được Quốc hội
thông qua trong Đạo luật Dodd-Frank
– Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng
và cải cách phố Wall, hạn cuối cùng
để đạt được tỷ lệ này là vào ngày
30/9/2020. Tuy nhiên, để đạt được tỷ
lệ như quy định, Đạo luật Dodd-Frank
cũng buộc các ngân hàng có tổng

tài sản từ 10 tỷ USD trở lên phải đóng
thêm phí BHTG. Theo đó, các ngân
hàng này sẽ phải đóng phụ phí 4,5
cent trên 100USD của mức cơ sở tính
phí BHTG. FDIC hy vọng, tỷ lệ dự trữ
Quỹ BHTG sẽ đạt 1,35% sau 2 năm các
ngân hàng đóng các khoản phụ phí
được đề xuất.

BHTG Nga: Công bố báo cáo phân tích thị trường
tiền gửi hộ gia đình nửa đầu năm 2015

T

háng 10/2015, Cơ quan
BHTG Nga (DIA) vừa thực
hiện phân tích biến động
trên thị trường tiền gửi hộ
gia đình nửa đầu năm 2015, với các
xu hướng chủ yếu về hoạt động tiết
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kiệm của người dân, cơ cấu tiền gửi
theo quy mô, lợi nhuận từ tiền gửi và
một số ảnh hưởng, cơ cấu tiền tệ và
kỳ hạn của tiền gửi, sự tập trung tiền
gửi. DIA cũng cho biết, nghĩa vụ chi
trả BHTG của DIA nửa đầu năm 2015

giảm 0,8% xuống còn 68,6% đối với
tất cả các khoản tiền gửi đủ điều kiện/
tiền gửi được bảo hiểm. Quy mô tiền
gửi được bảo hiểm (trừ ngân hàng
Sberbank) tăng 0,9% lên đến 61,2%.

KDIC tổ chức diễn tập mô phỏng ứng phó khủng
hoảng tài chính

T

ổng công ty Bảo hiểm
tiền gửi (BHTG) Hàn Quốc
(KDIC) vừa triển khai hoạt
động diễn tập ứng phó mô
phỏng tình huống khi xảy ra khủng
hoảng tài chính. Đây là chương trình
được thực hiện với mục tiêu tăng
cường khả năng ứng phó với các giai
đoạn khác nhau của khủng hoảng.

Diễn tập mô phỏng sẽ được triển
khai trong 02 giai đoạn riêng biệt:
trực tuyến và trực tiếp, trong đó tình
huống đặt ra là khi có hoảng loạn thị
trường, dẫn đến việc các tổ chức tài
chính hoạt động trong nhiều lĩnh vực
khác nhau bị đổ vỡ.

Eurozone chính thức đệ trình mô hình BHTG
chung Châu Âu

N

gày 25/11, dù vấp phải
sự phản đối mạnh mẽ
của Đức, Ủy ban Châu Âu
(EC) đã đệ trình một mô
hình bảo hiểm tiền gửi (BHTG) chung
(EDIS) cho toàn khu vực, đồng thời đề
xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro

trong lĩnh vực ngân hàng.
Theo đó, EDIS sẽ được xây dựng và
phát triển trong 3 giai đoạn: tái bảo
hiểm mô hình BHTG quốc gia, sau
đó chuyển sang đồng bảo hiểm và
cuối cùng là bảo hiểm toàn bộ, dự

kiến hoàn thành năm 2024. Mô hình
này bao gồm các biện pháp xử lý cẩn
trọng vấn đề “rủi ro đạo đức” và các
rủi ro tiềm ẩn khác. Đặc biệt, một hệ
thống BHTG quốc gia (DGS) chỉ có
thể gia nhập EDIS nếu tuân thủ đầy
đủ các nguyên tắc của EC.

IADI bầu Hội đồng điều hành nhiệm kỳ mới;
vinh danh các tổ chức BHTG tiêu biểu năm 2015

T

ại Hội nghị thường niên lần
thứ 14 của Hiệp hội BHTG
Quốc tế (IADI) vừa qua tại
Kuala Lumpur, Malaysia,
Phó chủ tịch FDIC - ông Thomas M.
Hoenig đã được bầu vào vị trí Chủ
tịch kiêm Giám đốc hội đồng điều
hành IADI. Ông Thomas M. Hoenig sẽ
đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kì
2 năm. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng
bầu các thành viên còn lại của Hội
đồng điều hành.

Cùng trong khuôn khổ Hội nghị
thường niên, IADI đã trao giải thưởng
hàng năm cho các tổ chức BHTG:
- Giải Tổ chức BHTG tiêu biểu của
năm: Cơ quan BHTG Liên bang Nga
(ASV). Đáng chú ý, năm 2013, ASV
cũng đã được trao giải Thành tựu về
xử lý ngân hàng và chi trả.

- Giải Tổ chức BHTG tuân thủ các
nguyên tắc cơ bản và Hội nhập quốc
tế: Tổng công ty BHTG Hàn Quốc
(KDIC)
- Giải Tổ chức BHTG Đổi mới hệ
thống: Tổng công ty BHTG Zimbabwe
(DPC)

- Giải Thành tựu về xử lý ngân hàng
và chi trả: Quỹ BHTG Kazakhstan
(KDIF)
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CÁC TỔ CHỨC BHTG
VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO
NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG NĂM 2015
Phòng TTTT
Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả (sửa đổi) do Hiệp hội BHTG quốc
tế (IADI) phát hành năm 2014 đã đề cập đến công tác truyền thông nâng cao nhận thức công chúng của tổ chức
BHTG: “nhằm bảo vệ người gửi tiền và góp phần vào sự ổn định tài chính, cần đảm bảo công chúng nhất thiết phải
được thông tin thường xuyên về lợi ích và hạn chế của hệ thống BHTG.”

T

hực tế, bên cạnh các hoạt
động nghiệp vụ khác, các
tổ chức BHTG trên thế giới
đã triển khai hoạt động
truyền thông trên hai bình diện
chính: truyền thông nâng cao nhận
thức công chúng về chính sách BHTG,
tổ chức BHTG, và truyền thông phổ
biến kiến thức, thúc đẩy hội nhập tài
chính.
BHTG Malaysia đa dạng hóa các
chương trình truyền thông và thu
thập ý kiến công chúng
Cơ quan BHTG Malaysia (PIDM) có
thể coi là một trong những tổ chức
BHTG năng động trong khu vực. Định
hướng chính trong các hoạt động
truyền thông của PIDM là tiếp cận
ngày càng hiệu quả hơn tới các cộng
đồng dân cư, gia tăng niềm tin vào sự
ổn định của hệ thống tài chính Malaysia.
Trong năm 2015, PIDM đã ký kết
các thỏa thuận hợp tác cùng hệ
thống Lion Clubs Malaysia – tổ chức
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hoạt động trong lĩnh vực từ thiện,
nhân đạo; Hiệp hội Bảo vệ khách
hàng Malaysia (FOMCA) và Viện Bảo
hiểm Malaysia (MII) nhằm nâng cao
hiểu biết của công chúng về tài chính
cũng như BHTG.
Tháng 8, PIDM tiếp tục phát động
chiến dịch truyền thông mới trên
toàn lãnh thổ Malaysia trên cơ sở
hợp tác giữa PIDM và họa sĩ truyện
tranh nổi tiếng tại nước này - Datuk
Mohammad Khalid Nor (nghệ danh
là Lat). Các bức vẽ truyện tranh của
Lat sẽ được sử dụng trong tài liệu
truyền thông của cơ quan này. Chiến
dịch truyền thông mới sẽ khởi động
từ 7/9/2015, được thực hiện trên các
kênh truyền thống như truyền hình,
radio và báo in, đồng thời cũng được
triển khai trên internet và mạng xã
hội.
Mới đây, PIDM cũng đã thực hiện
cuộc khảo sát trực tuyến để tham
khảo ý kiến công chúng về hoạt
động cung cấp thông tin của các tổ
chức tham gia BHTG liên quan đến
chính sách BHTG thông thường và

Hồi giáo. Mục đích của cuộc khảo sát
là thu thập ý kiến người tiêu dùng tài
chính về các yêu cầu công bố thông
tin được quy định trong Quy chế
thông tin của PIDM.
Ông Encik Rafiz Azuan Abdullah
- Tổng quản lý điều hành của PIDM
khẳng định: “Để đạt hiệu quả, việc
nâng cao nhận thức công chúng về
hệ thống bảo vệ quyền lợi người sử
dụng dịch vụ tài chính đòi hỏi phải
được nỗ lực thực hiện trong dài hạn.”
Từ các hoạt động truyền thông đã
thực hiện, PIDM đưa ra kinh nghiệm:
lựa chọn đúng các kênh và nền tảng
truyền thông là yêu cầu tiên quyết
để tiếp cận được đối tượng đích và
truyền tải thông điệp một cách hiệu
quả.
BHTG Philippines tổ chức “Tuần
lễ nâng cao nhận thức và bảo vệ
người gửi tiền”
“Tuần lễ nâng cao nhận thức và bảo
vệ người gửi tiền” là sự kiện thường
niên được Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC) tổ chức vào dịp 16-22/6
hàng năm theo Tuyên cáo số 358
của Tổng thống Philippines ký ngày
4/4/2003. Mục đích của tuần lễ này là
nhằm mục đích tăng cường hơn nữa
niềm tin công chúng vào hệ thống
ngân hàng, nâng cao sự ổn định hệ
thống tài chính, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế bền vững. Các
tổ chức tham gia BHTG được khuyến
khích treo biểu ngữ về tuần lễ này
trên các website, bên ngoài trụ sở

cũng như hiển thị trên các máy ATM.
Trong “Tuần lễ nâng cao nhận thức
và bảo vệ người gửi tiền” lần thứ 13
tổ chức năm nay, ngày 19/6, PDIC
đã ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban
quốc gia về ngôn ngữ của Philippines
(KWF). Theo thỏa thuận hợp tác, KWF
dịch các tài liệu chương trình “Hãy là
người tiết kiệm thông thái” của PDIC
sang các ngôn ngữ địa phương, giúp
phổ biến và lan tỏa những thông tin
hữu ích này.
Bên cạnh đó, nhân “Tuần lễ nâng
cao nhận thức và bảo vệ người gửi
tiền”, PDIC cũng ra mắt website phiên
bản mới. Website mới của PDIC
hướng tới tính đơn giản, thân thiện
và dễ dàng truy cập. Theo đó, các nội
dung về vai trò - chức năng, sáng kiến
và các vấn đề chi trả đã được sắp xếp
lại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu
thông tin của người gửi tiền và các
bên liên quan.
BHTG Singapore khởi động chiến
dịch mới nhằm nâng cao nhận thức
cộng đồng
Từ 21/9, Tổng công ty BHTG Singapore (SDIC) triển khai chiến dịch
thường niên về giáo dục nâng cao
nhận thức công chúng với slogan:
“Yên tâm vì đã có SDIC”. Các thông
tin về cơ chế BHTG sẽ được lan truyền
rộng rãi qua các kênh truyền hình,
radio, xe bus và các nền tảng truyền
thông online. Cùng trong khuôn khổ
chiến dịch, từ 21/9-18/10, SDIC tổ
chức cuộc thi tìm hiểu về chính sách
BHTG và SDIC trên Facebook nhằm
tương tác chủ động hơn với người
gửi tiền và các cơ quan hoạch định
chính sách. Phần thưởng cho người
chiến thắng cuộc thi là phiếu mua
sắm trị giá khoảng 100SGD.
BHTG Hồng Kông áp dụng các
sáng kiến truyền thông
Nhận thức được tầm quan trọng
của việc nâng cao nhận thức công
chúng, BHTG Hồng Kông (DPS) chú
trọng thực hiện các chương trình

truyền thông với nhiều dạng thức,
trên nhiều nền tảng truyền thông
khác nhau, và tổ chức các hoạt động
giáo dục cộng đồng phù hợp, nhằm
giúp người gửi tiền hiểu rõ hơn về vai
trò và trách nhiệm của tổ chức BHTG.
Thường xuyên thực hiện đánh giá
nhận thức công chúng và qua các
hình thức thu thập phản hồi khác,
BHTG Hồng Kông điều chỉnh các hoạt
động truyền thông và chiến lược giáo
dục cộng đồng, áp dụng các sáng
kiến nhằm truyền thông ngày một
hiệu quả hơn.
Trong năm qua, DPS đã thực hiện
nhiều chương trình truyền thông lớn
như chuỗi chương trình quảng cáo
trên radio và TV, dựa trên nhân vật
truyền hình ăn khách tại Hồng Kông,
truyền tải thông điệp về BHTG theo
cách hài hước và dễ nhớ; đặt quảng
cáo trên các phương tiện giao thông
công cộng, các trung tâm ẩm thực,
các khu vực sinh hoạt chung của
nhà chung cư, bệnh viện công, trung
tâm dịch vụ gia đình, trung tâm mua
sắm… Nhờ việc sử dụng nhiều công
cụ truyền thông khác nhau, BHTG
Hồng Kông tiếp cận được các nhóm
đối tượng đích khác nhau với một chi
phí phù hợp.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng
quan tâm tới hoạt động giáo dục
cộng đồng thông qua việc đặt các
trò chơi tương tác tại các địa điểm
công cộng. Để tiếp cận nhóm người
cao tuổi, BHTG Hồng Kông phối hợp
với các tổ chức phi chính phủ, phi lợi
nhuận có liên quan, lựa chọn Đại sứ
BHTG là những người có uy tín. Các
gương mặt đại diện này sẽ quảng
bá về tổ chức BHTG tới những người
cùng lứa tuổi, các gia đình có thu
nhập thấp, dân nhập cư… thông qua
các buối ghé thăm nhà cũng như các
hoạt động cộng đồng.
Theo kết quả khảo sát do DPS thực
hiện, các hoạt động truyền thông
và giáo dục tài chính đã đạt kết quả
ấn tượng: 78% công chúng có nhận
thức đầy đủ về BHTG. Trong số những
người biết về cơ chế BHTG, gần 80%

biết về hạn mức BHTG hiện thời, tăng
5% so với khảo sát tương tự năm
2013; 80% biết rằng hoạt động của
BHTG Hồng Kông được bảo hộ bởi
pháp luật.
FDIC truyền thông thúc đẩy phổ
biến kiến thức tài chính
Thúc đẩy quá trình hòa nhập kinh
tế-tài chính trong các nhóm dân cư là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của Tổng công ty BHTG Mỹ (FDIC).
Đóng góp quan trọng của FDIC trong
lĩnh vực này là Chương trình Giáo
dục tài chính Đồng tiền thông minh
(Money Smart). Kể từ năm 2001, gần
2,8 triệu người sử dụng các dịch vụ
tài chính đã tiếp cận chương trình
Đồng tiền thông minh.
Xác định rằng các tài liệu giáo
dục tài chính phải dễ dàng tiếp cận
với cộng đồng, tới nay, FDIC đã xây
dựng bộ tài liệu hướng dẫn Đồng
tiền thông minh bằng nhiều ngôn
ngữ và định dạng khác nhau, bao
gồm cả bản in khổ lớn, chữ nổi, và dữ
liệu ghi âm. Hơn nữa, FDIC cũng đào
tạo, tập huấn các giảng viên để có
thể sử dụng tài liệu Đồng tiền thông
minh trong quá trình truyền tải kiến
thức đến với người tiêu dùng. Tất
cả các nguồn tài liệu và tài liệu giáo
dục tài chính cộng đồng đều được
phát miễn phí với xuất phát điểm từ
trang web của FDIC: https://fdic.gov/
moneysmart/.
Mới đây, FDIC vừa cập nhật thêm
02 bộ tài liệu “Đồng tiền thông minh”
được thiết kế phục vụ chương trình
giáo dục tài chính cho người khiếm
thị. Bộ tài liệu bao gồm 11 module
hướng dẫn được FDIC xây dựng và
in ấn dưới dạng chữ Braille và Chữ in
to. Theo đó, giáo viên có thể sử dụng
sách hướng dẫn giảng dạy dạng chữ
in to và sinh viên sẽ dùng được cả
phiên bản chữ in to và chữ Braille.
Bên cạnh đó, phiên bản trực tuyến
của “Đồng tiền thông minh” – tiếng
Tây Ban Nha cũng vừa được FDIC cập
nhật dưới dạng file audio.
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nước 200 triệu đô la) để đối phó với
khủng hoảng tài chính có thể xảy ra.
Mặt khác, vẫn tồn tại một cơ chế trao
đổi thông tin giám sát thông qua Hội
đồng Giám sát ngân hàng của khu
vực.
Châu Âu

SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC QUỐC GIA
TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
BHTG XUYÊN BIÊN GIỚI
Phòng NCTH&HTQT

T

rong khủng hoảng tài
chính toàn cầu, hầu hết
các tổ chức bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) trên thế giới đã
thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì niềm
tin của công chúng thông qua việc
nâng hạn mức chi trả hoặc áp dụng
cơ chế đảm bảo toàn bộ; đồng thời
xử lý ngân hàng đổ vỡ êm thấm và
phối hợp với các thành viên mạng
an toàn tài chính quốc gia thực
hiện giám sát, đảm bảo an toàn cho
hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý,
sau giai đoạn khủng hoảng, vấn đề
xuyên biên giới trong việc xử lý các
ngân hàng được nâng cao tạo nên xu
hướng thiết lập liên kết khu vực giữa
các tổ chức BHTG trên thế giới nhằm
phối hợp xử lý các vấn đề xuyên quốc
gia được hiệu quả hơn.
Việc nhận thức rằng sự sụp đổ của
một số tổ chức tài chính xuyên quốc
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gia lớn đã làm khủng hoảng lan khắp
thế giới, dẫn tới ý thức cao hơn về
tính cấp thiết của việc hợp tác quốc
tế và khu vực để đối phó với khủng
hoảng hệ thống. Cụ thể, nhằm đối
phó với khủng hoảng hệ thống trong
khủng hoảng 2007-2008, một số khu
vực đã có những nỗ lực hợp tác toàn
cầu hoặc khu vực của giữa tổ chức
BHTG gồm Australia - New Zealand,
Hong Kong – Malaysia – Singapore,
châu Âu…
Australia – Newzeland
Australia đã thiết lập mối quan hệ
đặc biệt chặt chẽ với New Zealand
nơi có công ty con của 4 ngân hàng
lớn của Australia có ảnh hưởng lớn
tới thị trường ngân hàng New Zealand. Mối quan hệ này đã được thiết
lập từ khá lâu. Theo luật quy định, Cơ
quan quản lý An toàn Australia phải

thường xuyên đánh giá những tác
động mang tính hệ thống xuất phát
từ hoạt động tại nước mình đối với
New Zealand.
Hong Kong – Malaysia - Singapore
Một nhóm làm việc ba bên đã
được Cơ quan tiền tệ Hong Kong,
Ngân hàng Negara Malaysia và Cơ
quan tiền tệ Singapore thành lập vào
tháng 7/2009 với mục đích lập ra một
chiến lược phối hợp của 3 nước này
nhằm rút lui khỏi các chương trình
bảo hiểm tiền gửi toàn bộ vào cuối
năm 2010.
Trung Mỹ
Trong trường hợp của Trung Mỹ,
Ngân hàng Trung Mỹ đã thiết lập một
quỹ khu vực trị giá một tỉ đô la (mỗi

Ủy ban Châu Âu đã đưa ra một số
sáng kiến cũng như các biện pháp
để nâng cao cơ chế quản lý khủng
hoảng toàn Châu Âu và khuôn khổ
pháp lý. Trong số đó, việc tăng và
đồng bộ hóa hạn mức toàn Châu Âu,
lập một quỹ xử lý, thiết lập mạng các
cơ quan giám sát toàn châu Âu, tái
cấu trúc các chương trình bảo hiểm
tiền gửi cùng với việc áp dụng các
thành tố thống nhất trong việc tài trợ
các chương trình trên.
Các biện pháp của Liên minh Châu
Âu: Mở rộng hạn mức lên 50.000 EUR
trong giai đoạn khủng hoảng và lên
100.000 EUR vào cuối năm 2010, thời
gian chi trả nhanh hơn trong vòng
20 ngày làm việc, kế hoạch thành
lập Ban Rủi ro hệ thống Châu Âu và
Hệ thống các cơ quan giám sát tài
chính Châu Âu, Mạng các chương
trình xử lý do ngân hàng tài trợ châu
Âu. Ngoài ra, cơ chế ổn định Châu
Âu cũng đã được thiết lập. Cơ chế
này nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính
cho quốc gia thành viên gặp khó
khăn hoặc bị đe dọa nghiêm trọng
bởi một số khó khăn gây ra do các sự
kiện bất thường vượt quá tầm kiểm
soát. Số tiền cho vay hoặc hạn mức
tín dụng sẵn có thông qua cơ chế
này cho tất cả các quốc gia thành
viên là 60 tỉ EUR. Ngoài ra, một công
cụ cho vay có mục đích đặc biệt (SPV)
cho các quốc gia khu vực đồng tiền
chung châu Âu sẽ đảm bảo một tỉ
lệ cho vay tới 440 tỷ Euro. Ngoài ra,

một tiêu chuẩn về việc thử nghiệm
sức chịu đựng áp dụng toàn châu Âu
cũng đã được thiết lập (các kết quả
đã được công bố vào tháng 7/2010).
Đây là phân tích đầu tiên về sức khỏe
của hệ thống tài chính Châu Âu do
các cơ quan giám sát toàn châu Âu
thực hiện
Mỹ (FDIC)
Các cơ quan quản lý của Mỹ, bao
gồm cả FDIC, đã tham gia vào một
số các biên bản ghi nhớ (MOU) song
phương quan trọng với các đối tác
nước ngoài khắp thế giới nhằm tạo
thuận lợi cho việc hợp tác và chia sẻ
thông tin xuyên quốc gia để giám sát
việc quản lý rủi ro. FDIC cũng đang
xây dựng một cách tiếp cận tương tự
đối với các biên bản ghi nhớ cho việc
xử lý xuyên biên giới. FDIC cũng là
một thành viên tham gia tích cực vào
hội các cơ quan giám sát, hoặc các
nhóm công tác nhiều bên do Uỷ ban
Basel thành lập; những tổ chức này
đóng vai trò quan trọng trong việc
giám sát các ngân hàng và các tập
đoàn ngân hàng lớn phức tạp, hoạt
động toàn cầu, và đã trở thành một
công cụ quan trọng để tăng cường
sự hợp tác về giám sát giữa các cơ
quan quản lý của các quốc gia.
Bài học kinh nghiệm đối với Việt
Nam:
Hiện nay, nền kinh tế và hệ thống
ngân hàng Việt Nam hội nhập ngày
càng sâu rộng vào kinh tế thế giới đặt
ra vấn đề bảo vệ người gửi tiền tại các
ngân hàng nước ngoài hoạt động tại
Việt Nam và các TCTD Việt Nam mở
chi nhánh tại nước ngoài. Đặc biệt
sau khi gia nhập Cộng đồng kinh
tế ASEAN (AEC) và ký kết Hiệp định
Đối tác thương mại xuyên Thái Bình

Dương (TPP), vấn đề BHTG xuyên
biên giới trở nên thực sự cần thiết.
Thêm vào đó, vấn đề BHTG xuyên
biên giới đã được nhiều quốc gia áp
dụng đặc biệt trong giai đoạn khủng
hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007 –
2008 như một số khu vực gồm châu
Âu, Australia-New Zealand, Trung Mỹ
đã có những cơ chế hợp tác tại chỗ.
Đặc biệt vấn đề này đang được các
nước nghiên cứu và giải quyết (nổi
bật là khối Euro zone) sẽ là tiền đề
quan trọng cho các nước khác áp
dụng.
Ngoài ra, theo khuyến nghị của
IADI tại Bộ nguyên tắc phát triển hệ
thống BHTG hiệu quả, nếu có sự hiện
diện thực tế của các ngân hàng nước
ngoài ở nước mình (ngân hàng con,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài)
thì cần phải có khung khổ phối hợp
và chia sẻ thông tin với các tổ chức
BHTG ở các quốc gia có liên quan.
Cụ thể, nếu có các ngân hàng nước
ngoài hoạt động ở nước mình (ngân
hàng con hoặc chi nhánh ngân hàng
nước ngoài), cần phải có cơ chế chia
sẻ thông tin và phối hợp chính thức
giữa các tổ chức BHTG liên quan và
các thành viên liên quan của mạng
an toàn tài chính, phải tuân thủ các
quy định về bảo mật.
Trong trường hợp tổ chức BHTG
chịu trách nhiệm về BHTG tại một
quốc gia khác, hoặc khi có hơn một tổ
chức BHTG chịu trách nhiệm về BHTG
ở cùng một quốc gia thì cần phải có
các thỏa thuận song phương hoặc
đa phương để xác định (những) tổ
chức BHTG nào chịu trách nhiệm chi
trả, xác đinh mức phí, và các chương
trình nâng cao nhận thức của công
chúng.

www.div.gov.vn 51

NHÌN RA THẾ GIỚI

XU HƯỚNG HỢP TÁC
SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG
GIỮA CÁC TỔ CHỨC BHTG
Phòng NCTH&HTQT

T

rong những tháng cuối
năm 2015, nhiều hoạt
động hợp tác đa phương
và song phương nổi bật đã
diễn ra giữa các tổ chức bảo hiểm tiền
gửi trên thế giới. Xu hướng hợp tác,
chia sẻ kinh nghiệm về chính sách
bảo hiểm tiền gửi nói chung và các
biện pháp ứng phó với khủng hoảng
nói riêng giữa các tổ chức Bảo hiểm
tiền gửi ngày càng trở nên phổ biến.
Ngày càng có nhiều tổ chức Bảo hiểm
tiền gửi nhận thấy tầm quan trọng
đặc biệt của sự hợp tác với các nước
trong khu vực và trên thế giới đặc
biệt trong việc chuẩn bị ứng phó và
có biện pháp dự phòng khủng hoảng
tài chính cũng như tăng thẩm quyền
cho tổ chức BHTG trong việc xử lý các
tổ chức nhận tiền gửi gặp khó khăn.
HIỆP HỘI BHTG QUỐC TẾ IADI
CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN THỨ 80
VÀ 81
IADI chào đón thành viên thứ 80
của hiệp hội là Quỹ bảo vệ người gửi
tiền và nhà đầu tư Iceland của nước
Cộng hòa Iceland vào ngày 11/10 vừa
qua và thành viên thứ 81 là Tổ chức
Bảo hiểm tiền gửi Ma rốc vào ngày
14/10.
Quỹ bảo vệ người gửi tiền và nhà
đầu tư Iceland được thành lập vào
ngày 28 tháng 12 năm 1999. Hiện cơ
chế Bảo hiểm tiền gửi Iceland tuân
thủ chỉ thị 94/19/EC của Nghị viện
Châu Âu và Hội đồng Châu Âu về cơ
chế bảo hiểm tiền gửi.
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có những kế hoạch dự phòng khủng
hoảng hiệu quả. Những bất ổn tiềm
tàng của hệ thống ngân hàng - tài
chính cả ở nền kinh tế phát triển và
các thị trường mới nổi không nên coi
là một hiện tượng độc lập mà là một
phần trong một chuỗi những biến
cố về tài chính tác động đến kinh tế
quốc tế thời gian qua. Các tổ chức bảo
hiểm tiền gửi trên thế giới nói chung
và thành viên của IADI nói riêng cần
có những chức năng, nhiệm vụ mở
rộng và có vai trò tích cực trong mạng
an toàn tài chính để đảm bảo cơ chế
hợp tác với mục đích đối phó và quản
lý khủng hoảng hiệu quả.
PDIC VÀ IDIC KÝ BIỂN BẢN GHI
NHỚ HỢP TÁC

Theo quy định của Luật, tất cả các
ngân hàng thương mại và ngân hàng
tiết kiệm Iceland phải trở thành thành
viên của Quỹ. Điều khoản bắt buộc
này cũng áp dụng cho các chi nhánh
của các tổ chức liên quan trong khu
vực kinh tế châu Âu. Hạn mức chi trả
cho một người gửi tiền ở ngân hàng
của Iceland hiện nay là 1,7 triệu ISK
(tương đương với 12.750 USD).
Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Ma Rốc
(SGFG) được thành lập theo quy định
tại Luật Ngân hàng cũ (1993) và đi
vào hoạt động từ năm 1996. Hạn mức
bảo hiểm tiền gửi hiện nay của Ma
rốc là 50 nghìn Dirham (tương đương
khoảng 6.000 USD) đối với mỗi người
gửi tiền.
Ngoài ra, IMF thông báo về việc
Ngân hàng trung ương Pakistan (SBP)
đã hoàn thành dự thảo Luật Quỹ bảo
vệ người gửi tiền Pakistan. Luật trên
đang trong quá trình chuẩn bị để ban
hành vào cuối tháng 2 năm 2016. Các

nhà chức trách Pakistan đang tiến
hành các công việc chuẩn bị thiết lập
cơ sở hạ tầng của Quỹ bảo hiểm tiền
gửi, trong đó dự kiến bắt đầu hoạt
động vào tháng 3 năm 2016.
HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA
HIỆP HỘI BHTG QUỐC TẾ VỀ ỨNG
PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG
Trong 2 ngày 28-29/10, tại Kuala
Lumpur, Malaysia, đã diễn ra Hội thảo
thường niên lần thứ 14 của Hiệp hội
Bảo hiểm tiền gửi quốc tế. Hội thảo
với chủ đề “Ứng phó với khủng hoảng
- Thể chế và Hợp tác, truyền thông
khủng hoảng & Lập kế hoạch dự
phòng” thu hút 380 đại biểu đại diện
từ 64 quốc gia. Mặc dù chính phủ
các nước đã có nhiều nỗ lực để khôi
phục mức tăng trưởng của nền kinh
tế sau khủng hoảng tài chính nhưng
những tác động của nó đến nền kinh
tế không phải đã kết thúc cũng như
nguy cơ của khủng hoảng tài chính
luôn rình rập, đòi hỏi các nước phải

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị
thường niên lần thứ 14 của Hiệp Hội
Bảo hiểm tiền gửi quốc tế IADI, Tổng
công ty BHTG Philippine (PDIC) và
Tổng công ty BHTG Indonesia (IDIC)
đã đạt được thỏa thuận xuyên biên
giới vào ngày 29 tháng 10 năm 2015
tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Chủ tịch của IDIC, ông Halim Alamsyah và Chủ tịch của PDIC, Bà Cristina
Que Orbeta đã ký kết Biên bản ghi
nhớ nhằm tăng cường tính hiệu quả
hoạt động của hai tổ chức và tạo điều
kiện cho hai bên thực hiện những
quyền hạn nhằm bảo vệ người gửi
tiền thông qua các hoạt động hợp
tác song phương.
Theo Biên bản ghi nhớ này, PDIC và
IDIC sẽ tăng cường trao đổi kiến thức
và kinh nghiệm về các vấn đề của bảo
hiểm tiền gửi mà hai bên cùng quan
tâm, và thông qua trao đổi chuyên gia
và cán bộ, họp song phương và các
hoạt động khác nhằm giải quyết các
vấn đề xuyên biên giới có liên quan.
Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong 5
năm và có thể được gia hạn nếu có sự
đồng thuận của cả hai bên.
Sự hợp tác này cũng nhằm góp
phần tăng cường thực hiện các vấn
đề xuyên biên giới mà cả PDIC và IDIC
phải đối mặt theo khuyến nghị trong

Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ
thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả do
Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế
IADI ban hành năm 2014 mà hai tổ
chức đều là thành viên.
Chủ tịch PDIC đã nhấn mạnh tầm
quan trọng và ý nghĩa của hợp tác
xuyên biên giới trong việc bảo vệ
người gửi tiền và góp phần ổn định
tài chính. Thỏa thuận xuyên biên giới
với IDIC là thỏa thuận thứ 7 của PDIC,
sau các thỏa thuận với các tổ chức
bảo hiểm tiền gửi của Nhật Bản, Hàn
Quốc, Malaysia, Thái Lan, Anh và Mỹ.
TĂNG THẨM QUYỀN XỬ LÝ CHO
TỔNG CÔNG TY BHTG MALAYSIA
(PIDM)
Vào tháng 10 vừa qua, Luật Tổng
công ty BHTG Malaysia 2011 (Luật
PIDM) đã tăng cường quyền hạn xử
lý của Tổng công ty BHTG Malaysia
theo một điều khoản bổ sung. Cụ
thể là, Luật PIDM trao cho PIDM thêm
quyền chuyển nhượng cổ phần bắt
buộc nhằm cho phép tổ chức này có
thể có hành động xử lý tức thời các
tổ chức thành viên bảo hiểm tiền gửi
không có khả năng hoạt động. Theo
điều khoản mới này, PIDM có thể, với
sự đồng ý của Bộ Tài Chính nước này,
chuyển nhượng cổ phần của các tổ
chức thành viên không còn khả năng
hoạt động cho những tổ chức tư
nhân có khả năng đầu tư vốn để khôi
phục tổ chức thành viên đó. Các cổ
đông của tổ chức thành viên đó có
thể nhận được khoản tiền bồi hoàn
hợp lý thông qua việc nộp đơn yêu
cầu đánh giá mức bồi hoàn hợp lý
cho Ủy ban đánh giá.
Theo Bộ tài chính Malaysia, thẩm
quyền buộc chuyển giao cổ phần là
một biện pháp xử lý quan trọng của
khu vực tư nhân nhằm đảm bảo các
tổ chức gặp vấn đề có thể hoạt động
trở lại thông qua các quỹ tư nhân khi
có các nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng
bỏ vốn để khôi phục lại hoạt động
của các tổ chức gặp vấn đề. Quyền
buộc chuyển giao cổ phần có thể

góp phần giảm thiểu sự can thiệp có
tính hệ thống vào việc quản lý các
tổ chức thành viên gặp vấn đề, bên
cạnh việc bảo vệ các chức năng kinh
tế quan trọng. Biện pháp xử lý như
vậy cho phép các tổ chức thành viên
tiếp tục hoạt động cũng như ngăn
chặn sự bất ổn của ngành ngân hàng
và bảo hiểm, góp phần bảo vệ lợi
ích của người gửi tiền. Bên cạnh đó,
quyền hạn này cũng sẽ phần nào hạn
chế việc phải sử dụng ngân sách nhà
nước hay quỹ bảo hiểm tiền gửi để xử
lý các tổ chức thành viên gặp vấn đề.
Trước khi có thêm điều khoản mới
về quyền chuyển giao cổ phần bắt
buộc, Luật Bảo hiểm tiền gửi Malaysia đã trao cho PIDM nhiều công cụ
pháp lý để can thiệp sớm nhằm giảm
thiểu hoặc ngăn ngừa thiệt hại cho
hệ thống tài chính . Theo đó, PIDM
có nhiều quyền hạn can thiệp và xử
lý, bao gồm quyền mua lại tài sản từ
các tổ chức thành viên, cho vay hoặc
ứng trước cho các tổ chức thành viên,
mua cổ phần của các tổ chức thành
viên, cũng như thực hiện mọi biện
pháp cần thiết khác để giảm chi phí
xử lý đổ vỡ của hệ thống tài chính.
Ngoài ra, khi PIDM được Ngân hàng
Trung ương Malaysia thông báo về
việc chấm dứt hoạt động của tổ chức
thành viên, PIDM có một loạt các
quyền xử lý đổ vỡ như quyền tiếp
nhận tổ chức đổ vỡ đó, quyền thành
lập một ngân hàng bắc cầu, tái cơ cấu
hoặc thanh lý tài sản của tổ chức đổ
vỡ nhằm đạt được biện pháp xử lý với
chi phí thấp nhất.
Quyền chuyển giao cổ phần bắt
buộc đã được công nhận rộng rãi
trên thế giới là một trong những
công cụ xử lý hiệu quảvà quan trọng
tới ổn định tài chính. Kể từ khi xảy ra
khủng hoảng tài chính toàn cầu, các
cơ quan có thẩm quyền ở các nước
như Mỹ, Canada và Singapore đã áp
dụng quyền chuyển giao cổ phần bắt
buộc để xử lý các ngân hàng gặp vấn
đề.
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HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ TÀI CHÍNH,
NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Hỏi:

Tôi gửi tiền tại một QTDND tại địa phương, trong trương hợp QTDND đó đổ vỡ thì tôi phải
làm gì đểmới được chi trả tiền bảo hiểm? Khi đến nhận tiền bảo hiểm được chi trả, tôi phải
xuất trình những giấy tờ gì?

Debt restructuring

Trả lời:

Theo Luật BHTG, Mục 2,3, Điều 26: thủ tục trả tiền BHTG quy định:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho tổ chức bảo
hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiến hành kiểm tra các chứng từ, sổ sách để xác định số tiền
chi trả.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều này, tổ
chức bảo hiểm tiền gửi phải có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi; thông
báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ
báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo
hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm
tại địa điểm đã thông báo.
Như vậy, bạn gửi tiền tại một QTDND tại địa phương mà chẳng may QTDND đó bị đổ vỡ thì bạn phải
đến QTDND đó xác minh các nội dung sau:
Có tên trong danh sách được BHTGVN phê duyệt;
Có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi của mình tại tổ chức
tham gia BHTG và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, kèm đầy đủ thủ tục theo
hướng dẫn của DIV;
Trường hợp chi trả tiền bảo hiểm cho người đại diện (người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy
quyền), người thừa kế của người gửi tiền, người thất lạc phải có các giấy tờ chứng minh quyền sở
hữu hợp pháp của mình đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm; người nhận tiền bảo hiểm phải
xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền nhận tiền bảo hiểm, quyền sở hữu hợp pháp đối với
số tiền gửi được bảo hiểm, phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu… khi nhận tiền.
- Điều 13, Nghị định 68 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG, quy định: Khi nhận tiền bảo
hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp
người nhận tiền bảo hiểm là người được ủy quyền, người thừa kế của người được bảo hiểm tiền gửi,
ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư
cách là người được ủy quyền, người thừa kế của người được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của
pháp luật.
Trường hợp gửi tiền tiết kiệm, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình thẻ tiết kiệm.
Trường hợp mua giấy tờ có giá do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành, người được bảo
hiểm tiền gửi phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

Hỏi:

Xin hỏi, tôi đang có một khoản tiền tiết kiệm đồng thời cũng có một khoản nợ tại
QTDND, vậy khi QTDND đó bị đổ vỡ thì BHTGVN xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 3, Điều 25 Luật BHTG: Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.
Trong trường hợp số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó vượt quá hạn mức chi trả bảo hiểm thì theo
Điều 27, Luật BHTG về xử lý số tiền gửi vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm được quy định như sau:
Số tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi vượt quá hạn mức trả tiền
bảo hiểm sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo
quy định của pháp luật.

Hỏi:

Tái cấu trúc nợ
Debt relief

Giảm nợ

A method used by companies with outstanding debt obligations to alter the terms of
the debt agreements in order to achieve some advantage.
http://www.investopedia.com/terms/d/debtrestructuring.asp
Một phương pháp được sử dụng cho các công ty có nghĩa vụ nợ tồn đọng để làm thay
đổi các điều khoản của thỏa thuận nợ nhằm thu được một số lợi ích.
The reorganization of debt in any shape or form, so as to provide the indebted party
with a measure of relief, either fully or partially, from a huge debt burden. Debt relief
can take a number of forms: reducing the outstanding principal amount (either partly
or fully), lowering the interest rate on loans due, extending the term of the loan and
so on.
http://www.investopedia.com/terms/d/debt-relief.asp
Là việc tái tổ chức lại các khoản nợ dưới bất kỳ hình thức nào, để cung cấp cho các
bên mang nợ một số biện pháp cứu trợ, một phần hoặc toàn bộ khoản nợ khổng lồ.
Giảm nợ có thể thực hiện bằng một số hình thức như: giảm số dư nợ gốc (một phần
hoặc toàn bộ), giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời hạn của khoản vay.

Asset turnover
ratio

The amount of sales or revenues generated per dollar of assets. The Asset Turnover
ratio is an indicator of the efficiency with which a company is deploying its assets.
Asset Turnover = Sales or Revenues/Total Assets
Generally speaking, the higher the ratio, the better it is, since it implies the company
is generating more revenues per dollar of assets. But since this ratio varies widely from
one industry to the next, comparisons are only meaningful when they are made for different companies in the same sector.
The Asset Turnover ratio is also a key component of DuPont Analysis, which breaks
down Return on Equity into three parts, the other two being profit margin and financial
leverage.
http://www.investopedia.com/terms/a/assetturnover.asp

Hệ số xoay vòng
tổng tài sản

Hệ số xoay vòng tổng tài sản phản ảnh sản lượng hoặc doanh thu trên mỗi đơn vị tài
sản. Là tỷ lệ đánh giá sự hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản của mỗi công ty.
Vòng quay tổng tài sản = Lợi nhuận hoặc Doanh thu/ tổng tài sản
Tỷ lệ này càng cao càng chỉ ra khả năng của công ty trong việc tối đa lợi nhuận thu
được trên mỗi đơn vị tài sản. Do tính chất đặc thù của mỗi ngành công nghiệp, việc so
sánh đánh giá tỷ lệ giữa các công ty chỉ nên được áp dụng trong khuôn khổ 1 ngành công
nghiệp nhất định.
Hệ số này cũng là một thành phần quan trọng trong mô hình phân tích DuPont, trong
đó chia lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thành ba phần, hai phần còn lại là tỷ suất lợi
nhuận và gánh nặng tài chính.
(Phòng TTTT, Chi nhánh BHTG khu vực Hà Nội thực hiện chuyên mục này)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận hoặc không có cơ sở pháp lý để
nhận, được xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 6, Điều 26 Luật BHTG quy định: Sau thời hạn 10 năm, kể từ ngày tổ chức bảo hiểm tiền gửi
có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm, những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận
sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước và bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của tổ chức bảo hiểm
tiền gửi, người có quyền sở hữu khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ không có quyền yêu cầu tổ chức
bảo hiểm tiền gửi trả số tiền bảo hiểm đó.

Mọi thông tin, góp ý xin gửi về:
Phòng Thông tin tuyên truyền Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tầng
12, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: vu-tuyet.lan@div.gov.vn
Tel: (04)3974 2886 - ext: 8368
Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác nhiệt tình của quý vị.
Ban Biên tập

Ban biên tập

54

Số 30 / Quý IV - 2015

www.div.gov.vn 55

56

Số 30 / Quý IV - 2015

