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Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với DIV

V

ăn bản kết luận của Phó
Thủ tướng đã ghi nhận
những thành tích của DIV
trong quá trình hoạt động
16 năm qua trên các mặt: từ nguồn
vốn điều lệ được cấp là 5.000 tỷ đồng,
tới nay, DIV đã đạt quy mô tổng tài sản
30.660 tỷ đồng, thực hiện bảo hiểm
tiền gửi cho 100% các tổ chức tham
gia bảo hiểm tiền gửi và hoàn thành
tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy
định của Luật Bảo hiểm tiền gửi. Bên
cạnh đó, DIV cũng đã tham gia đề xuất
Chính phủ làm rõ mô hình hoạt động

của định chế này, qua đó giải quyết cơ
bản các vướng mắc về tổ chức và địa
vị pháp lý. Tuy nhiên, hoạt động của
DIV vẫn còn một số hạn chế nhất định
về khuôn khổ pháp lý và nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước phát
huy vai trò cơ quan đại diện chủ
sở hữu nhà nước
Theo văn bản Kết luận, Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân
hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ
đạo DIV hoàn thiện các Đề án về tăng

hạn mức tiền gửi tối đa được chi trả và
lộ trình áp dụng cơ chế phí bảo hiểm
phân biệt; chỉ đạo DIV xây dựng Chiến
lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam giai đoạn 2017-2025 với định
hướng nâng cao vai trò, vị trí của DIV
trong việc đảm bảo sự phát triển an
toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ
chức tín dụng, trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
NHNN cần tăng cường phát huy vai
trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà
nước của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,
www.div.gov.vn
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tăng cường quản lý, chỉ đạo và có
giải pháp để nâng cao năng lực
tài chính, hiệu quả hoạt động của
DIV; tăng cường hỗ trợ về cơ chế
nghiệp vụ, chia sẻ thông tin giữa
NHNN với DIV để tạo điều kiện cho
BHTG sớm tích lũy đủ kinh nghiệm,
nguồn lực sẵn sàng tham gia tái
cơ cấu hệ thống ngân hàng và ổn
định thị trường tài chính.

DIV cần xây dựng Chiến lược phát
triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
giai đoạn 2017-2025 trong điều
kiện khuôn khổ pháp lý cho phép
DIV tham gia vào quá trình giám
sát an toàn hoạt động và tái cơ cấu
các tổ chức tín dụng cũng như có
cơ chế sử dụng nguồn lực của DIV
để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
yếu kém.

Phó Thủ tướng lưu ý việc tăng
hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi
cần gắn với việc nâng cao năng lực
tài chính của DIV, đáp ứng đủ yêu
cầu chi trả khi cần thiết; lộ trình cơ
chế phí phân biệt cần gắn với năng
lực và quyền hạn của DIV trong
việc giám sát, đánh giá rủi ro, phân
loại các tổ chức tham gia bảo hiểm.
NHNN sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư
pháp và các Bộ, cơ quan liên quan
khẩn trương nghiên cứu, đề xuất
việc xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật về tái cơ cấu tổ chức tín
dụng và xử lý nợ xấu nhằm tháo gỡ
các khó khăn, vướng mắc hiện nay,
tăng cường vai trò của DIV cũng
như tạo cơ sở pháp lý cho việc sử
dụng nguồn lực của DIV trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu
các tổ chức tín dụng yếu kém, xử
lý nợ xấu.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ yêu cầu DIV củng cố,
hoàn thiện mô hình tổ chức mới
theo Quyết định số 527/QĐ-TTg
ngày 1/4/2016 của Thủ tướng
Chính phủ, chủ động rà soát để đề
xuất các cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn
bản pháp luật liên quan cho phù
hợp với mô hình tổ chức mới; tăng
cường tích lũy các nguồn lực về
tài chính, chuyên môn nghiệp vụ,
nhân sự, công nghệ thông tin để
sẵn sàng tham gia vào các nhiệm
vụ tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tham
gia bảo hiểm tiền gửi quy mô lớn.

DIV cần tăng cường năng
lực, xác định vai trò lớn hơn
Để phát huy vai trò của DIV với tư
cách là công cụ tài chính của nhà
nước trong lĩnh vực ngân hàng,
văn bản kết luận nêu rõ: Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam cần xác định vai
trò lớn hơn trong quá trình tái cơ
cấu các tổ chức tín dụng và xử lý
nợ xấu, đồng thời gắn với quá trình
tái cơ cấu nền kinh tế. Nhằm đạt
được mục tiêu này Phó Thủ tướng
yêu cầu DIV hoàn thiện các Đề án
về tăng hạn mức tiền gửi tối đa
được chi trả và lộ trình áp dụng
cơ chế phí bảo hiểm phân biệt,
báo cáo NHNN để trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó,
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Tính đến 31/5/2016, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam theo dõi 3 triệu
tỷ đồng tiền gửi của người dân tại
1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi, bao gồm 93 ngân hàng
thương mại, ngân hàng Hợp tác
xã, 1.156 quỹ tín dụng nhân dân
và 3 tổ chức tài chính vi mô. Tổng
tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam đến cuối tháng 5/2016 đạt
hơn 30,6 ngàn tỷ đồng. Văn bản
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ đã đặt ra yêu cầu cấp
thiết đối với DIV nhằm nâng cao
năng lực về mọi mặt, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn, tăng
cường hiệu quả 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, bảo
đảm sự phát triển an toàn, lành
mạnh của hoạt động ngân hàng. /.
PV

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương
Đình Huệ làm việc với DIV
Ngày 10/8/2016, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vương Đình Huệ đã làm việc với Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV). Báo cáo về kết
quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam trước Phó Thủ tướng, Chủ tịch HĐQT
Bảo hiểm tiền gửi - ông Nguyễn Quang Huy
cho biết trong thời gian qua DIV đã thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao
trong Luật Bảo hiểm tiền. “Chúng tôi luôn
nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của
mình, củng cố niềm tin của công chúng
vào hệ thống tài chính, ngân hàng”, ông
Huy nhấn mạnh.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Nguyễn Kim Anh cũng ghi nhận về đóng
góp của DIV. Thông qua hoạt động giám
sát, DIV góp phần tích cực cùng Ngân hàng
Nhà nước phát hiện các tổ chức tín dụng
yếu kém, tiềm ẩn rủi ro.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu
nhận xét: “DIV trước đây chủ yếu chỉ được
giao giải quyết những tổ chức tín dụng
nhân dân đổ vỡ, đến nay, tổng tài sản cũng
đã được hơn 30 nghìn tỷ đồng rồi. Vì thế
cần được giao thêm chức năng, nhiệm vụ
để phát huy tốt hơn vai trò của DIV”.
Cùng quan điểm như vậy, Phó Chủ tịch
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Trương
Văn Phước cho rằng, cần sửa Luật Bảo
hiểm tiền gửi, tạo vị thế độc lập cho DIV.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn
Thế Phương và Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đinh Trung Tụng cũng thống nhất: Nếu
không điều chỉnh khuôn khổ hoạt động
pháp lý thì rất khó nâng cao hiệu quả hoạt
động của Bảo hiểm tiền gửi”.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh
giá cao sự phát triển và kết quả hoạt động
của DIV những năm qua, góp phần bảo
vệ quyền lợi người gửi tiền. Tuy nhiên, Phó
Thủ tướng cũng cho rằng quy mô chi trả
hiện nay của DIV mới chỉ đáp ứng chi trả
cho các quỹ tín dụng nhân dân hoặc cho
các tổ chức tín dụng loại nhỏ khi gặp phá
sản; chưa được tham gia vào quá trình tái
cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.
Để DIV phát triển hơn nữa, Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ đã kết luận một
số nội dung quan trọng phải thực hiện
thời gian tới, trong đó nhấn mạnh DIV cần
có vai trò lớn hơn, quan trọng hơn trong
quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
thương mại, gắn với xử lý nợ xấu, đồng
thời gắn với hoạt động tái cơ cấu nền kinh
tế nói chung (Nội dung chi tiết kết luận của
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kính mời
đọc bài DIV cần tăng cường năng lực và
tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu
các tổ chức tín dụng).
PV

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỂ DIV
THAM GIA SÂU HƠN VÀO QUÁ TRÌNH
TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG CÁC TCTD
VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU
ThS. Ngô Quang Lương
Phó Tổng giám đốc DIV

Ngày 10/8/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV). Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo DIV xây dựng Chiến lược
phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giai đoạn 2017-2025 với định hướng nâng cao vai trò, vị trí DIV trong việc
góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng, trình Thủ tướng Chính phủ;
chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật về tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu (dưới hình thức là Luật hoặc Nghị định của
Chính phủ) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay, tạo khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để thực hiện đề án tái
cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi
để tăng cường vai trò của DIV cũng như tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng nguồn lực của DIV trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu.

K

hi xây dựng các văn bản
pháp luật nêu trên theo
chỉ đạo của Phó Thủ tướng,
cần lưu ý đến những nhân
tố ảnh hưởng tới hoạt động của DIV
trong mối tương quan của cả hệ
thống tài chính và điều kiện kinh tế
vĩ mô của đất nước, kể cả những tác
động của kinh tế thế giới trong thời
kỳ hội nhập. Hiệu quả hoạt động của
hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG)
chịu tác động không chỉ bởi các quy
định của luật về mục tiêu, chức năng,
nhiệm vụ của bản thân DIV (theo Luật
BHTG), mà còn bởi môi trường hoạt
động của nó. Môi trường hoạt động
bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô,
tính độc lập, cấu trúc của hệ thống
tài chính, vấn đề giám sát và điều tiết
an toàn, khuôn khổ pháp lý, hệ thống
công bố thông tin và kế toán, kiểm
toán. Môi trường hoạt động phần lớn
nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của
BHTG, nhưng nó lại ảnh hưởng đến
khả năng hoàn thành nhiệm vụ của
tổ chức BHTG và phần nào đó quyết
định hiệu quả của việc bảo vệ người
gửi tiền và đóng góp vào ổn định tài
chính quốc gia. Những nhân tố nêu

trên tác động ít hay nhiều, tốt hay
xấu tới hiệu quả hoạt động của BHTG,
điều đó chứng tỏ tính thích hợp và
hiệu quả của các quy định của luật
hiện hành cho hoạt động của toàn bộ
hệ thống BHTG.
Khuôn khổ pháp luật và hệ thống
tư pháp: Tái cơ cấu TCTD và xử lý nợ
xấu cũng như hoạt động của BHTG
không thể hiệu quả nếu không có

đầy đủ các luật có liên quan hoặc khi
trong hệ thống pháp lý có sự thiếu
nhất quán đáng kể. Một khuôn khổ
pháp lý được xây dựng tốt cần có một
hệ thống các luật doanh nghiệp, luật
phá sản, các quy định về hợp đồng,
quyền của chủ nợ, bảo vệ người tiêu
dùng (bao gồm cả người tiêu dùng
tài chính), chống tham nhũng, lừa
đảo và sở hữu tài sản tư nhân. Các luật
này hướng dẫn các giao dịch tài chính
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và đảm bảo các tiêu chuẩn tồn tại và
được thực thi. Hệ thống luật pháp cần
được hỗ trợ bởi hệ thống tòa án hoạt
động tốt. Khuôn khổ pháp lý phải nêu
rõ các quyền phù hợp và cho phép
DIV có thẩm quyền buộc các tổ chức
tham gia BHTG phải tuân thủ các quy
định về nghĩa vụ với tổ chức BHTG,
hay trao quyền mạnh mẽ cho các tổ
chức tín dụng chủ nợ có quyền xiết
nợ, thanh lý (bán) tài sản đảm bảo
vô điều kiện để thu hồi nợ. Tại Philippines, Đạo luật số 10846 sửa đổi điều
lệ của Tổng công ty BHTG Phillipines
(PDIC) có hiệu lực từ tháng 6/2016 đã
quy định cơ quan này có quyền chấm
dứt tư cách thành viên và không bảo
hiểm cho tiền gửi của các ngân hàng
có những sai phạm trong hoạt động
BHTG, là một ví dụ. Theo đó, trong
vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được
thông báo của NHTW, các ngân hàng
phải khắc phục những hành vi rủi
ro, gây mất an toàn tiền gửi. Trong
trường hợp các ngân hàng không
tuân thủ hoặc không thực hiện được
các biện pháp khắc phục kịp thời sai
phạm theo chỉ đạo của NHTW, PDIC
có thẩm quyền chấm dứt tư cách
thành viên của ngân hàng và không
BHTG cho các khoản tiền gửi tại ngân
hàng đó.
Tốt nhất cần có một luật riêng về
phá sản ngân hàng (và có thể gộp cả
tái cơ cấu và xử lý nợ xấu) quy định
một cơ chế xử lý đặc biệt đối với ngân
hàng, tách biệt khỏi các luật về phá
sản doanh nghiệp nói chung. Các
luật phá sản doanh nghiệp có thể
cho phép việc giải quyết qua thương
lượng, trong đó doanh nghiệp yếu
kém có thể tái cơ cấu tài chính, tái tổ
chức các hoạt động, giảm các nghĩa
vụ nợ và thay đổi thời hạn trả nợ.
Các biện pháp này tạo điều kiện cho
doanh nghiệp có thời gian để gây
dựng lại khả năng sinh lợi. Tuy nhiên,
tình trạng tài chính của một ngân
hàng có thể xấu đi nhanh chóng, làm
lây lan sang các tổ chức tài chính khác
và ảnh hưởng đến ổn định tài chính.
Khi các ngân hàng (hay TCTD) được
xử lý thông qua luật phá sản doanh
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nghiệp nói chung, thường có cơ hội
cho các cổ đông hoặc chủ nợ kháng
lại phán quyết (Luật phá sản doanh
nghiệp cho các cổ đông hoặc chủ nợ
một vài tuần để kháng lại phán quyết
và thêm vài tuần cho thẩm phán tòa
án phá sản xem xét đưa ra quyết định
cuối cùng). Trong những trường hợp
như vậy, dẫn đến ngừng hoặc kéo
dài thời gian chi trả tiền gửi một cách
không chính thức, càng làm tăng khả
năng lây lan và rút tiền gửi hàng loạt
tại các tổ chức tín dụng khác. Do đó,
cần có một Cơ chế xử lý đặc biệt để
các cơ quan có thẩm quyền về xử lý
có thể hành động kịp thời, hạn chế lây
lan và duy trì ổn định tài chính. Chế
độ như vậy cho phép cơ quan xử lý
giải quyết các hợp đồng tài chính,
các thanh toán chưa được giải quyết
và các giao dịch chứng khoán, thế
chấp tài chính cũng như chỉ định tổ
chức quản lý hoặc tổ chức thanh lý.
Hơn nữa, Luật phá sản đặc biệt có
thể cho phép việc thế quyền của tổ
chức BHTG đối với các khoản yêu cầu
thanh toán của người gửi tiền mà tổ
chức BHTG đã trả cho họ. Một cơ chế
xử lý đặc biệt cũng quan trọng trong
việc đảm bảo sự nhất quán giữa các
chức năng liên quan đến phá sản và
giám sát của các cơ quan thuộc mạng
an toàn tài chính. Việc dựa vào Cơ chế
xử lý đặc biệt trao quyền ra quyết định
vào tay các chuyên gia trong lĩnh vực
này, cho phép họ hành động nhanh
chóng hơn. Các cổ đông và chủ nợ
vẫn có thể tiến hành các thủ tục pháp
lý và cơ hội để tòa xem xét lại phán
quyết; tuy nhiên việc kháng cáo nếu
có thành công thì cũng chỉ giới hạn
ở việc đền bù tiền và không thể làm
đảo ngược các hành động của các cơ
quan xử lý hoặc giám sát. Hệ thống
pháp lý có thể có một số điểm yếu gây
ra hiệu quả hạn chế. Sự không chắc
chắn về pháp lý có thể làm trầm trọng
hơn những khó khăn về tài chính và
dẫn tới sự cố lây lan trong hệ thống
hoặc các cuộc đấu tranh của chủ nợ.
Điểm yếu trong khuôn khổ luật pháp
có thể làm giảm hiệu quả của mạng
an toàn nói chung và hệ thống BHTG
nói riêng. Các điểm yếu có thể tồn tại

trong các luật điều chỉnh quyền sở
hữu tài sản, quyền của chủ nợ, phá
sản ngân hàng và xử lý. Tác động của
các điểm yếu này gồm sự chậm trễ
trong việc ra quyết định, sự bất trắc
về tính dứt khoát của các quyết định,
và giải quyết xung đột không chính
thức, tất cả có thể dẫn tới việc thu hồi
từ tài sản thanh lý sẽ không đạt hiệu
quả tối ưu, tăng tổn thất, chi phí đối
với hệ thống BHTG. Vì vậy một khuôn
khổ pháp lý hiệu quả và vững mạnh là
cần thiết để giảm thiểu rủi ro đạo đức.
Điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng
đến hiệu quả của các thị trường,
khả năng tác động của hệ thống tài
chính lên các nguồn lực trung gian
và tăng trưởng kinh tế. Mất ổn định
lâu dài cản trở sự vận hành của các
thị trường và các điều kiện như vậy
ảnh hưởng đến khả năng của các tổ
chức tài chính trong việc tiếp nhận
và quản lý rủi ro. Trong thời kỳ bất ổn
kinh tế, các biến động của thị trường
có thể dẫn đến các cuộc rút vốn gây
mất ổn định khả năng tài chính của
người cho vay và kể cả người gửi
tiền. Hơn nữa, sự không chắc chắn
về các diễn biến tương lai của giá tài
sản, lãi suất, tỉ giá có thể làm cho việc
xác định khả năng tồn tại, phát triển
trong trung hạn của một tổ chức tài
chính trở nên khó khăn. Trong giai
đoạn mất ổn định kinh tế vĩ mô kéo
dài, hệ thống BHTG sẽ cần phải củng
cố nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho người
gửi tiền, có thể cần có một loạt sự
tăng cường, gồm quỹ dự trữ lớn hơn
thông thường, các giải pháp cấp vốn
khẩn cấp mạnh mẽ hơn, hợp tác chặt
chẽ và có sự tham gia của các thành
viên khác của mạng an toàn tài chính
và cuối cùng là Chính phủ trong việc
tăng cường ổn định tài chính. Tuy
nhiên, việc áp dụng các biện pháp
hỗ trợ của hệ thống BHTG trong các
điều kiện này sẽ phải được xem xét
cẩn trọng bằng những quy định thể
chế cần thiết mang tính cải cách (đặc
cách) để bảo vệ cho tổ chức, cá nhân
ra quyết định, bởi những quyết định
đó có thể thành công nhưng cũng có
thể thất bại và mất uy tín trong việc

củng cố tổ chức tín dụng cũng như
niềm tin của người gửi tiền.
Cấu trúc hệ thống tài chính: Sự lành
mạnh của một hệ thống tài chính ảnh
hưởng đến việc thiết kế một hệ thống
BHTG phù hợp. Khi xây dựng các thiết
chế hoạt động cho hệ thống BHTG,
cần xem xét cả tình trạng lành mạnh
và cấu trúc của hệ thống tài chính,
và các yêu cầu có thể xảy ra của hệ
thống tài chính đối với tổ chức BHTG.
Các yếu tố chính cần xem xét gồm:
(1) Đánh giá năng lực hoạt động
của các tổ chức tín dụng dựa trên cơ
sở đánh giá mức đủ vốn, khả năng
thanh khoản, chất lượng tín dụng.
Các nguồn lực của tổ chức BHTG, khả
năng của tổ chức trong việc xác định
các nguy cơ xuất hiện và mối quan hệ
với các thành viên mạng an toàn tài
chính khác phải đầy đủ. Tương tự, sự
phân bổ hoặc cơ cấu các loại tiền gửi,
các quy định về phạm vi bảo hiểm và
chi trả sẽ ảnh hưởng đến cách thức
tổ chức BHTG duy trì các nguồn lực.
(2) Cấu trúc hệ thống tài chính thể
hiện qua số lượng, loại hình và đặc
điểm của các tổ chức tín dụng, loại
hình tiền gửi và người gửi tiền được
bảo vệ. Những thông tin này sẽ giúp
ích cho việc đánh giá năng lực và tính
hiệu quả của tổ chức BHTG. Mức độ
liên kết, cạnh tranh và tập trung trong
hệ thống tài chính sẽ ảnh hưởng đến
khả năng lan truyền và các chấn động
mang tính hệ thống. Các ngân hàng
được giám sát không tốt sẽ dẫn tới
các rủi ro không được phát hiện đối

với hệ thống tài
chính, và những
rủi ro này có
thể trở thành
hiện thực một
cách bất ngờ.
Hệ thống BHTG
nên được xây
dựng dựa trên
cơ sở xem xét
các rủi ro này.
(3) Các cơ chế
bảo vệ người
gửi tiền trước
đó và tác động
của các cơ chế
này đến việc áp dụng hay cải cách hệ
thống BHTG. Đánh giá về hệ thống
tài chính có thể từ nhiều nguồn khác
nhau; nhưng những thông tin cụ thể
về các tổ chức tín dụng của các cơ
quan chức năng (đặc biệt là các cơ
quan quản lý nhà nước) cũng phải
từng bước được công khai mới có thể
bảo vệ tốt nhất cho người gửi tiền.
Cơ chế điều tiết, giám sát an toàn
và xử lý: Việc đảm bảo điều tiết, giám
sát an toàn và cơ chế xử lý đủ mạnh
có ảnh hưởng đến các chức năng và
hiệu quả của hệ thống BHTG. Điều tiết
và giám sát an toàn hiệu quả đảm bảo
các điểm yếu của một tổ chức được
phát hiện và khắc phục kịp thời. Việc
thực hiện các biện pháp khắc phục sẽ
được giám sát, và nếu cần có thể tiến
hành can thiệp sớm và xử lý hiệu quả
để giúp hạ thấp chi phí phát sinh do
đổ vỡ ngân hàng. Cơ chế điều tiết và
giám sát an toàn đủ mạnh là yếu tố
then chốt cho việc giảm thiểu rủi ro
đạo đức. Nếu các cổ đông và người
quản lý của một tổ chức thấy họ có
thể điều hành tổ chức của mình theo
phương thức không an toàn và lành
mạnh và không có kỷ luật thị trường
hiệu quả, cơ quan giám sát sẽ trở
thành tuyến phòng thủ cuối cùng
chống lại các hoạt động sai trái. Khi
không có sự điều tiết và giám sát
vững mạnh, rủi ro đối với tổ chức
BHTG không thể được nhận thức đầy
đủ hoặc được giảm thiểu. Việc can
thiệp vào các ngân hàng yếu kém

bị chậm trễ có thể làm tăng chi phí
xử lý và tăng chi phí phát sinh cho
tổ chức BHTG. Cơ quan giám sát cần
có cơ chế cấp phép và cấp đăng ký
hiệu quả cho tổ chức tín dụng mới,
thực hiện các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng
theo định kỳ từng ngân hàng và có hệ
thống cảnh báo sớm hiệu quả. Tất cả
các ngân hàng nằm trong mạng an
toàn cần phải tuân theo một chế độ
xử lý hiệu quả. Cần quản trị tốt các tổ
chức tạo nên mạng an toàn tài chính
để tăng cường cấu trúc của hệ thống
tài chính và đóng góp trực tiếp vào ổn
định tài chính. Cơ chế điều tiết, giám
sát an toàn và xử lý cần tuân thủ các
tiêu chuẩn quốc tế.
Chế độ kế toán kiểm toán và cung
cấp thông tin chuẩn là điều kiện cần
thiết để hệ thống giám sát và BHTG
đánh giá rủi ro hiệu quả. Thông tin
chính xác, tin cậy và kịp thời có thể
được những người quản lý, người
gửi tiền, thị trường và các cơ quan
có thẩm quyền sử dụng để ra quyết
định liên quan đến rủi ro của một tổ
chức, và qua đó tăng cường kỷ luật thị
trường, nguyên tắc điều tiết và giám
sát. Một chế độ kế toán kiểm toán và
cơ chế cung cấp thông tin lành mạnh
cần bao gồm các nguyên tắc kế toán,
kiểm toán được định nghĩa rõ ràng và
toàn diện và các quy định theo tiêu
chuẩn quốc tế. Hệ thống kiểm toán
độc lập giúp người sử dụng các báo
cáo tài chính xác nhận rằng các tài
khoản kế toán phản ánh một cách
trung thực và công bằng tình hình tài
chính của các tổ chức tài chính. Kiểm
toán độc lập cũng đảm bảo các báo
cáo được chuẩn bị theo đúng các
nguyên tắc kế toán và các kiểm toán
viên sẽ chịu trách nhiệm về công việc
của mình. Việc thiếu những cơ chế
cung cấp thông tin minh bạch sẽ làm
cho việc phát hiện rủi ro trở nên khó
khăn. Tất cả các cơ quan giám sát, cơ
quan quản lý và tổ chức BHTG cần
được tiếp cận kịp thời với thông tin tài
chính đáng tin cậy, mới có thể tham
gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống
TCTD và xử lý nợ xấu đạt hiệu quả./.

www.div.gov.vn

7

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA DIV TRONG
MẠNG AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi
Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Mạng an toàn tài chính và
vai trò của tổ chức BHTG
Đến nay chưa có khái niệm cụ thể
về Mạng an toàn tài chính quốc gia,
nhưng theo thông lệ quốc tế, Mạng
an toàn tài chính có mục tiêu bao
trùm là duy trì, ổn định hệ thống và
ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề
tồn tại, đặc biệt là giai đoạn khủng
hoảng tài chính – ngân hàng. Mạng
an toàn tài chính thường có các thành
viên: Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung
ương, Cơ quan giám sát tài chính, tổ
chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Các
tổ chức trong Mạng an toàn tài chính
có chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Muốn
đảm bảo hệ thống tài chính - ngân
hàng phát triển lành mạnh, ổn định,
tổ chức BHTG cần được xem là một

thành viên quan trọng trong Mạng an
toàn tài chính quốc gia nhằm bảo vệ
quyền lợi người gửi tiền, giảm thiểu
gánh nặng cho Chính phủ trong việc
xử lý đổ vỡ của các tổ chức tín dụng
(TCTD).
Như vậy, tổ chức BHTG phát huy
vai trò quan trọng của mình thông
qua việc bảo vệ người gửi tiền trước
những biến động bất lợi về tài chính.
Đây là vai trò quan trọng nhất của tổ
chức BHTG trong quá trình hoạt động.
Khi các TCTD rơi vào tình trạng kiểm
soát đặc biệt, hoặc khủng hoảng kinh
tế, tác động xấu đến hoạt động ngân
hàng, việc niềm tin của người gửi tiền
vào hệ thống ngân hàng bị suy giảm
đáng kể dễ dẫn đến đột biến rút tiền
gửi. Để ổn định tâm lý người gửi tiền,

Chính phủ các quốc gia thường cho
phép các tổ chức BHTG nâng cao hạn
mức chi trả hoặc áp dụng mô hình
bảo hiểm toàn bộ để giúp hệ thống
ngân hàng vượt qua khó khăn, ổn
định tình hình. Khi có sự cố đổ vỡ ở
một TCTD, việc chặn hiệu ứng “Domino” thông qua chi trả BHTG kịp thời,
đầy đủ sẽ góp phần trấn an người gửi
tiền và duy trì trật tự thị trường, hạn
chế tối đa các tác động tiêu cực lên
hệ thống ngân hàng.
Theo Bộ nguyên tắc phát triển hệ
thống BHTG hiệu quả của Hiệp hội
BHTG quốc tế (IADI), tổ chức BHTG
cần là một thành viên tích cực của
Mạng an toàn tài chính thông qua
triển khai hiệu quả các nghiệp vụ về
kiểm tra, giám sát rủi ro đối với các tổ

chức tham gia BHTG. Giám sát an toàn
hoạt động của hệ thống các TCTD
có thể là giám sát tính tuân thủ của
tổ chức, có thể giám sát theo rủi ro,
hoặc phối hợp giám sát tuân thủ với
giám sát theo rủi ro theo các chỉ tiêu
CAMELS. Dù giám sát theo cách nào
đều phải nhằm mục tiêu phát hiện
sớm và can thiệp, xử lý kịp thời các
tổ chức tham gia BHTG tiềm ẩn rủi ro,
góp phần duy trì sự ổn định của hệ
thống tài chính - ngân hàng. Để đạt
được mục tiêu này, việc tăng cường
phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các
thành viên Mạng an toàn tài chính là
yêu cầu cần thiết, qua đó giúp đánh
giá đúng thực trạng hoạt động của
từng tổ chức tham gia BHTG. Trong
điều kiện khủng hoảng, tổ chức BHTG
cần chủ động lập kế hoạch dự phòng
và xử lý khủng hoảng, đồng thời phối
hợp với các thành viên trong Mạng
an toàn tài chính để ứng phó tốt nhất
với từng tình huống, qua đó góp
phần ổn định niềm tin công chúng
đối với hệ thống tài chính.

Một số gợi ý đối với hoạt động
của BHTG Việt Nam
Trải qua 16 năm phát triển, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã thực
hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ
quy định tại Luật BHTG, chi trả theo
qui định cho người gửi tiền tại các
TCTD bị giải thế bắt buộc, thực hiện
kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các
tổ chức tham gia BHTG, vì thế quyền
lợi của người gửi tiền được bảo đảm,
góp phần vào sự phát triển an toàn
của hệ thống. Tuy nhiên, trong quá
trình hoạt động, chính sách BHTG còn
bộc lộ một số bất cập về mức chi trả
BHTG, về công tác giám sát và đánh
giá rủi ro đối với các tổ chức tham gia
BHTG và sự phối hợp giữa các thành
viên trong Mạng an toàn tài chính.
Trước hết, hạn mức chi trả BHTG
cho người gửi tiền tại các TCTD xảy
ra sự cố hiện nay còn thấp. Theo qui
định hiện hành , hạn mức chi trả tối
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đa là 50 triệu VND bao gồm cả gốc
và lãi là không phù hợp so với mức
thu nhập của người dân hàng năm
cũng như lượng tiền gửi của dân cư
tại các TCTD . Với hạn mức chi trả quá
thấp sẽ làm giảm hiệu quả của chính
sách BHTG, giảm vai trò của tổ chức
BHTG trong Mạng an toàn tài chính,
một khi quyền lợi của người gửi tiền
không được đảm bảo hợp lý, thì niềm
tin của người gửi tiền vào các ngân
hàng cũng sẽ suy giảm. Như vậy
vai trò thúc đẩy huy động tiết kiệm
phục vụ đầu tư phát triển của tổ chức
BHTG cũng bị hạn chế. Do đó cần
nâng hạn mức chi trả bảo hiểm cho
người gửi tiền. Theo kinh nghiệm của
nhiều nước, hạn mức chi trả toàn bộ
được tính dựa trên nguyên tắc bảo vệ
quyền lợi của số đông người gửi tiền,
dựa vào GDP/người với một tỷ lệ nhất
định . Khắc phục vấn đề này, không
chỉ đảm bảo quyền lợi cho số đông
người gửi tiền, mà còn góp phần
nâng cao địa vị pháp lý cho tổ chức
BHTG và điều chỉnh chính sách phí
bảo hiểm để phù hợp với thực trạng
kinh doanh ngân hàng hiện nay.
Đối với vấn đề giám sát và đánh giá
rủi ro, trong thời gian qua, DIV đã phát
hiện một số TCTD vi phạm những
tiêu chí an toàn và có văn bản gửi các
tổ chức để điều chỉnh, khắc phục. Tuy
nhiên, hoạt động này vẫn còn một
số hạn chế như DIV chưa được trực
tiếp tham gia xếp hạng hay đánh giá
mức độ rủi ro của các TCTD. Do đó,
để DIV thực sự phát huy vai trò của
một cơ quan giám sát tích cực trong
Mạng an toàn tài chính, Chính phủ và
Ngân hàng nhà nước (NHNN) cần tạo
điều kiện để DIV tham gia tích cực,
hiệu quả hơn vào giám sát an toàn
hoạt động của các TCTD, đặc biệt các
NHTM yếu kém cũng như tham gia
sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các
TCTD ở giai đoạn tiếp theo.

quả hoạt động của tổ chức BHTG nói
riêng và an toàn hệ thống tài chính
nói chung. Trong thời gian qua, công
tác chia sẻ thông tin giữa tổ chức
BHTG với NHNN, Bộ Tài chính, cơ quan
Thanh tra giám sát Ngân hàng còn
hạn chế do chưa có cơ chế trao đổi
thông tin giữa các thành viên, ngay
đến hai cơ quan là tổ chức BHTG và
NHNN thông tin cung cấp cho nhau
rất chậm, thiếu tính thị trường, chất
lượng thông tin đầu vào từ tổ chức
tham gia BHTG còn thấp, đôi khi còn
chưa đầy đủ. Một khi thông tin thiếu
tính thị trường hay thiếu kịp thời, sự
phối hợp giữa các đơn vị thành viên
thiếu chặt chẽ, những cảnh báo sớm
về rủi ro đối với hoạt động của các
TCTD rất ít ý nghĩa. Do đó, cần nhanh
chóng hoàn thiện cơ chế phối hợp
giữa các thành viên trong Mạng an
toàn tài chính, giữa DIV với cơ quan
thanh tra giám sát của NHNN, xây
dựng kho dữ liệu thông tin, cơ chế
cung cấp và chiết suất thông tin từ
kho dữ liệu này phục vụ cho mục tiêu
bảo đảm lợi ích của các bên, đảm bảo
hệ thống tài chính – ngân hàng phát
triển lành mạnh, ổn định.
Duy trì ổn định hệ thống tài chính
không thể chỉ là nhiệm vụ hay trách
nhiệm của một cơ quan Nhà nước
nào trong Mạng an toàn tài chính
quốc gia. Do đó, cần có sự vào cuộc
và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả
của các đơn vị có liên quan. Để khẳng
định vị thế trong Mạng an toàn tài
chính quốc gia, đồng thời phát huy
vai trò tổ chức với sứ mệnh bảo vệ
người gửi tiền, góp phần đảm bảo an
toàn hệ thống; bên cạnh việc hoàn
thiện mô hình tổ chức của hệ thống
BHTG, cần xác định được vai trò lớn
hơn của DIV trong quá trình tái cơ
cấu hệ thống các TCTD Việt Nam hiện
nay, đặc biệt là các TCTD yếu kém./.

Một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa
các thành viên Mạng an toàn tài chính
là yếu tố tiên quyết đảm bảo hiệu
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ĐỂ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM TIỀN GỬI
ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA AGRIBANK
Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng giám đốc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

Thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
(Agribank) đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, hoạt động kinh doanh ổn định, giữ vững vị
thế NHTM hàng đầu Việt Nam với vai trò chủ lực cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng phục vụ phát triển nền
kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để đạt được thành công đó, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo
của Chính phủ, NHNN và sự nỗ lực của gần 40.000 cán bộ, viên chức Agribank, các chính sách bảo hiểm tiền gửi
triển khai trong thời gian qua cũng có đóng góp quan trọng, góp phần tạo niềm tin cho người gửi tiền, đảm bảo
cho hệ thống TCTD hoạt động ổn định, an toàn, lành mạnh.

A

gribank được thành lập
năm 1988. Trải qua gần
30 năm hoạt động, Agribank đã vươn lên giữ vị
thế Ngân hàng thương mại hàng đầu
tại Việt Nam, tập trung triển khai có
hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ
chính trị được Đảng và Nhà nước giao,
là công cụ đắc lực của Chính phủ và
Ngân hàng Nhà nước trong thực thi
chính sách tiền tệ, góp phần ổn định
kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ
trợ phát triển kinh tế, thực hiện công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Agribank giữ vai trò chủ lực
trong đầu tư vốn và cung ứng dịch vụ
tài chính cho khu vực nông nghiệp,
nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới,
đảm bảo vững chắc an ninh lương
thực quốc gia, xoá đói giảm nghèo,
cải thiện và nâng cao đời sống của
các tầng lớp nhân dân. Với gần 40.000
cán bộ nhân viên và mạng lưới hơn
2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trải
rộng khắp vùng miền, huyện đảo toàn
quốc, Agribank tiếp tục khẳng định là
Ngân hàng thương mại có tổng tài
sản, nguồn vốn, dư nợ, nguồn nhân
lực và quy mô hoạt động lớn nhất tại
Việt Nam, là đối tác tin cậy của trên 30
ngàn doanh nghiệp và gần 11 triệu
hộ sản xuất, được The Banker bình

10

Số 33 / Quý III - 2016

chọn đứng thứ 446/1000 ngân hàng
lớn nhất thế giới. Hoạt động kinh
doanh của Agribank luôn được Đảng,
Nhà nước và các cấp, các ngành đánh
giá cao, được trao tặng Danh hiệu
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Sau thời gian thực hiện Đề án tái cơ
cấu giai đoạn 2013-2015 và bước vào
triển khai chiến lược kinh doanh giai
đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm
2030, hoạt động kinh doanh của Agribank đã ổn định và tăng trưởng tốt,
các chỉ số an toàn hoạt động đều đảm
bảo quy định. Tính đến cuối tháng
8/2016, tổng tài sản của Agribank đạt
970 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn
890 nghìn tỷ, tổng dư nợ tín dụng 720
nghìn tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay
nông nghiệp nông thôn luôn chiếm
70%/tổng dư nợ của Agribank và
chiếm trên 50% tổng dư nợ của toàn
ngành ngân hàng đầu tư cho “Tam
nông”.
Sau khi hệ thống Bảo hiểm tiền gửi
được ra đời ở Việt Nam, từ Nghị định
89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và
đến nay là Luật Bảo hiểm tiền gửi ,
chính sách bảo vệ người gửi tiền tại
các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã
góp phần tăng cường niềm tin của

khách hàng khi gửi tiền vào ngân
hàng, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ
cấu ngành ngân hàng, việc sáp nhập,
hợp nhất, mua lại, xử lý các tổ chức
tín dụng yếu kém diễn ra quyết liệt,
khẩn trương trong thời gian qua.
Chính sách Bảo hiểm tiền gửi đã tạo
thuận lợi cho Agribank nói riêng và
cho các tổ chức tín dụng khác tại Việt
Nam tiếp tục thực hiện tốt hoạt động
huy động vốn từ khách hàng để có
đủ nguồn lực tài chính thực hiện cho
vay, đầu tư tín dụng phục vụ cho sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất
nước. Số liệu giai đoạn 2013-2015 cho
thấy, nguồn vốn huy động từ dân cư
tại các tổ chức tín dụng tăng trưởng
bình quân 20%/năm, 6 tháng đầu
năm 2016 tăng trưởng 13% .

sách về bảo hiểm tiền gửi, tăng cường
quảng bá vai trò của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam trong việc 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, bảo đảm
sự phát triển an toàn, lành mạnh của
hoạt động ngân hàng. Với việc tăng
cường huy động vốn từ khách hàng
dân cư - đối tượng bảo vệ chủ yếu
của chính sách bảo hiểm tiền gửi, Agribank cũng luôn là ngân hàng đóng
góp lớn nhất cho nguồn thu phí bảo
hiểm tiền gửi, bình quân hàng năm
khoảng 800 tỷ đồng, góp phần tích
cực gia tăng nguồn vốn, tăng cường
năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam để đáp ứng nhu cầu chi
trả khi cần thiết và tham gia vào quá
trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
yếu kém. Tuy vậy, ngân hàng vẫn
luôn chủ động đảm bảo an toàn hoạt
động kinh doanh, tăng trưởng tốt để
không trở thành gánh nặng của chính
sách bảo hiểm tiền gửi.
Bước vào tái cơ cấu giai đoạn 2 của
ngành ngân hàng, Agribank xây dựng
mục tiêu chiến lược trở thành Ngân
hàng thương mại hàng đầu Việt Nam,

có công nghệ, mô hình quản trị hiện
đại, tiên tiến và năng lực tài chính cao;
hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu
quả, phát triển ổn định và bền vững;
Giữ vững vai trò chủ lực trong đầu
tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các
dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu
vực nông nghiệp, nông thôn. Để phát
huy thế mạnh của từng đơn vị, tháng
7/2016, Agribank và Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (DIV) đã ký kết thỏa thuận
hợp tác toàn diện nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho cả hai bên không ngừng
mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả
hoạt động, hoàn thành mục tiêu,
nhiệm vụ được giao và đóng góp tích
cực trong thực thi chính sách tiền tệ,
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm
chế lạm phát và hỗ trợ phát triển kinh
tế- xã hội đất nước.
Để nâng cao hơn nữa vai trò của
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc
duy trì sự ổn định, phát triển an toàn
lành mạnh của hệ thống các TCTD,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, góp phần quan trọng
vào công cuộc đổi mới đất nước,
cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, đặc
biệt là trong quá trình tái cơ cấu hệ

thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ
xấu giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam cần xem xét, sớm
trình Chính phủ tăng hạn mức chi trả
tiền gửi, tăng cường hoạt động thông
tin truyền thông về chính sách bảo
hiểm tiền gửi để củng cố niềm tin của
người gửi tiền trong hệ thống các tổ
chức tín dụng tại Việt Nam; thực hiện
áp dụng cơ chế phí bảo hiểm tiền gửi
phân biệt theo quy mô hoạt động và
xếp loại chất lượng kinh doanh của
các TCTD, triển khai cơ chế ưu đãi phù
hợp, tạo điều kiện cho các NHTM lớn,
hoạt động có hiệu quả tiết giảm chi
phí hoạt động, nâng cao hiệu quả
kinh doanh.
Trên nền tảng hợp tác toàn diện
đã được Agribank và DIV cùng cam
kết triển khai cũng như trên suốt quá
trình triển khai chính sách BHTG thời
gian qua, Agribank tin tưởng rằng
chính sách này sẽ tiếp tục phát huy
vai trò tích cực, đi vào cuộc sống,
góp phần bảo vệ người gửi tiền, đảm
bảo sự an toàn lành mạnh hoạt động
ngân hàng./.

Tại Agribank, nguồn vốn huy động
từ dân cư luôn tăng trưởng tốt và ổn
định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn
tín dụng của nền kinh tế, đặc biệt là
khu vực nông nghiệp, nông thôn và
các lĩnh vực ưu tiên. Đến 31/12/2015,
tiền gửi dân cư tăng 236 nghìn tỷ
đồng (+51%) so với cuối năm 2013,
thời điểm 31/8/2016 đã đạt gần 720
nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,3% so
với 31/12/2015.
Agribank luôn là ngân hàng tiên
phong triển khai nghiêm túc chính
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ
ĐỀ XUẤT HẠN MỨC BHTG VÀ BÀI HỌC
ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Phòng Nghiên cứu tổng hợp & HTQT - DIV

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là nội dung quan trọng và thiết yếu nhất trong chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đối
với các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới, cơ sở để xây dựng chính sách bảo hiểm tiền gửi, trong đó có chính
sách về hạn mức, là Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả (2014) và Hướng dẫn
của IADI. Trên thực tế, IADI đã dựa vào nghiên cứu của chuyên gia và sàng lọc những kinh nghiệm tốt nhất tại các
tổ chức để xây dựng nên Bộ nguyên tắc cơ bản và các tài liệu hướng dẫn. Bộ nguyên tắc cơ bản được công nhận
là tiêu chuẩn quốc tế về bảo hiểm tiền gửi để các nước xây dựng mới hoặc cải cách hệ thống bảo hiểm tiền gửi
hiện hành.

Tại sao hạn mức BHTG lại được
coi công cụ cốt lõi để thực hiện
chính sách BHTG?
Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra
rằng, sự tồn tại của chính sách bảo
hiểm tiền gửi nói chung và chính sách
hạn mức nói riêng có tác động rất lớn
tới sự ổn định của hệ thống tài chính
ngân hàng thông qua yếu tố kỷ luật
thị trường.
Nghiên cứu của Ngân hàng thế
giới đưa ra hai phương pháp tiếp cận
nhằm duy trì sự phát triển an toàn
lành mạnh của hệ thống ngân hàng,
bao gồm: (1) Cơ chế giám sát, kiểm
soát chính thức của các cơ quan quản
lý như Ngân hàng Trung ương, Ủy ban
giám sát tài chính; và (2) Kỷ luật thị
trường, được hiểu là cơ chế các thành
viên thị trường tự giám sát và hạn chế
hoạt động rủi ro quá mức của ngân
hàng.
Bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu vừa qua cho
thấy trong một số trường hợp, sản
phẩm dịch vụ tài chính đã phát triển
quá nhanh, phức tạp, khiến cơ quan
quản lý không kịp thời phát hiện và
cảnh báo rủi ro. Trong khi đó, các
thành viên thị trường bao gồm nhà
đầu tư, nhà quản lý ngân hàng và
thậm chí cả người gửi tiền đã theo
đuổi các hành vi rủi ro cao nhằm mục
đích thu được lợi ích kinh tế cao nhất.
Nói cách khác, trong cuộc khủng
hoảng tài chính vừa qua, kỷ luật thị
trường đã không được duy trì một
12
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cách đúng mức.

động an toàn, lành mạnh.

Theo báo cáo của Hội đồng ổn định
tài chính (FSB), việc xác định hạn mức
cần đảm bảo cân bằng giữa việc bảo
vệ người gửi tiền, góp phần ổn định
tài chính và duy trì kỷ luật thị trường.

Vậy, đâu là tiêu chí xác định
hạn mức BHTG phù hợp?

Hạn mức BHTG phù hợp phải thỏa
mãn đồng thời hai yếu tố: (1) hạn mức
phải đủ cao để bảo vệ đại đa số người
gửi tiền, đặc biệt là những người gửi
tiền nhỏ, có hiểu biết hạn chế; (2) Hạn
mức phải đủ thấp để những người gửi
tiền lớn không chạy theo các hành vi
rủi ro, chạy đua tìm kiếm ngân hàng
trả lãi suất cao nhất mặc dù bản thân
người gửi tiền biết ngân hàng đó có
rủi ro cao hơn.
Như vậy, hạn mức BHTG phù hợp
có thể hỗ trợ duy trì kỷ luật thị trường,
cũng như hỗ trợ hoạt động của các
cơ quan quản lý, giám sát trong nỗ lực
xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt

Trên cơ sở khuyến nghị của FSB, vào
tháng 3/2013, Hiệp hội BHTG quốc tế
(IADI) đã ban hành Hướng dẫn cập
nhật về hạn mức BHTG trong đó nêu
cụ thể các tiêu chí định tính và định
lượng để xác định hạn mức BHTG tối
ưu.
Tiêu chí định tính
Thứ nhất, hạn mức BHTG cần phù
hợp với mục tiêu chính sách công về
BHTG tại từng quốc gia và đồng bộ
với các cấu phần khác của hệ thống
BHTG. Ví dụ, hạn mức tăng lên đồng
nghĩa với việc số tiền cần thiết để
chi trả BHTG trong trường hợp ngân
hàng đổ vỡ cũng tăng lên. Vì vậy, quy
mô nguồn vốn quỹ của tổ chức BHTG
cũng cần phải nâng lên ở mức độ
tương ứng.

Thứ hai, hạn mức nên được xem xét,
đánh giá lại thường xuyên và được
điều chỉnh một cách thích hợp dựa
trên các yếu tố như lạm phát, thay đổi
thu nhập của người dân, quy mô tiền
gửi của người gửi tiền, kỳ vọng của thị
trường và các yếu tố khác tác động tới
mục tiêu chính sách công. Bên cạnh
đó, để đảm bảo hiệu quả của hạn
mức, công chúng cần được thông
báo trước và thông báo rõ ràng về số
tiền tối đa mà họ có thể nhận được.
Thứ ba, nếu dòng luân chuyển vốn
giữa các quốc gia lân cận lớn, khi xác
định hạn mức BHTG tại từng quốc gia
cần tính đến yếu tố tương quan so
với các quốc gia khác trong khu vực.
Sự chênh lệch quá lớn về hạn mức và
phạm vi BHTG giữa các quốc gia láng
giềng sẽ dẫn tới nguy cơ chuyển dịch
tiền gửi từ các quốc gia có hạn mức
thấp sang quốc gia có hạn mức cao.
Thứ tư, quốc gia có lịch sử lạm phát
cao có thể xây dựng hạn mức BHTG
tự động điều chỉnh theo mức độ lạm
phát. Tuy nhiên, cần lưu ý nhược điểm
của cơ chế hạn mức điều chỉnh theo
lạm phát là không chắc chắn, không
rõ ràng và có thể không tạo được
niềm tin thích hợp cho người gửi tiền.
Tiêu chí định lượng
Theo nguyên tắc chung đã được
đề cập ở trên, hạn mức BHTG phải
bảo hiểm toàn bộ được cho đại đa
số người gửi tiền nhỏ lẻ, ít hiểu biết
về tài chính. Trong các nghiên cứu
trước đây, IADI hướng dẫn áp dụng
“Nguyên tắc 80/20”, theo đó hạn mức
phù hợp là hạn mức có thể bảo hiểm
toàn bộ cho 80% số lượng người gửi
tiền và khoảng 20% - 30% tổng số
tiền gửi vào hệ thống ngân hàng. Tuy
nhiên, thực tiễn cho thấy, việc duy trì
Nguyên tắc 80/20 nói trên không dễ
dàng do phân bố giá trị tiền gửi của
các quốc gia có sự khác biệt.
Trong hướng dẫn cập nhật về hạn
mức, IADI đã nâng chỉ tiêu bảo vệ
toàn bộ được 80% số người gửi tiền
lên mức định hướng 90%-95% và
không đưa lại tiêu chí định lượng đối
với chỉ tiêu bảo vệ toàn bộ được 20%

tổng giá trị tiền gửi.
Để có thể tính toán được chỉ tiêu
nói trên, tổ chức BHTG cần được tiếp
cận với thông tin chi tiết về người gửi
tiền. Trong một số trường hợp, bên
cạnh thông tin do tổ chức tham gia
BHTG cung cấp hoặc thông tin do
ngân hàng trung ương, cơ quan giám
sát chia sẻ, tổ chức BHTG có thể thực
hiện các nghiên cứu, khảo sát độc lập,
từ đó có được thống kê chi tiết về tiền
gửi và người gửi tiền.
Thực tiễn hạn mức BHTG tại Việt
Nam
Nghị định 89/1999/NĐ-CP về Bảo
hiểm tiền gửi đã quy định số tiền bảo
hiểm được trả cho tất cả các khoản
tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một
cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo
hiểm tiền gửi, tối đa là 30 triệu đồng
Việt Nam.
Sau 5 năm hoạt động, đến năm
2005, tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP,
Chính phủ đã nâng hạn mức bảo
hiểm tiền gửi lên 50 triệu đồng để
phù hợp với sự thay đổi của kinh tế
- xã hội.
Điều 24, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy
định hạn mức trả tiền bảo hiểm là số
tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền
gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi
được bảo hiểm của một người tại
một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo
hiểm.
Về thẩm quyền quyết định hạn
mức trả tiền bảo hiểm, khoản 2, điều
24, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định
Thủ tướng Chính phủ quy định hạn
mức trả tiền bảo hiểm theo đề nghị
của Ngân hàng Nhà nước trong từng
thời kỳ.
Theo Nghị định 68/2013/NĐ-CP
ngày 28/6/2013 của Chính phủ, các
quy định về phí bảo hiểm tiền gửi, số
tiền bảo hiểm được trả tại Nghị định
số 89/1999/NĐ-CP và Nghị định số
109/2005/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực
thi hành cho đến khi Thủ tướng Chính

phủ ban hành các quy định về khung
phí bảo hiểm tiền gửi, hạn mức trả
tiền bảo hiểm theo quy định của Luật
bảo hiểm tiền gửi.
Sau hơn 10 năm áp dụng hạn
mức 50 triệu đồng, nhiều yếu tố tác
động đến giá trị thực của hạn mức
BHTG như thu nhập bình quân tính
theo đầu người, lạm phát, tỷ giá đã
có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, hệ
thống ngân hàng đã có những bước
phát triển lớn, tiền gửi được bảo hiểm
trong hệ thống ngân hàng tăng lên
đáng kể. Những yếu tố này đặt ra yêu
cầu cần phải rà soát và điều chỉnh hạn
mức BHTG cho phù hợp với điều kiện
thực tế.

Bài học đối với Việt Nam
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hạn
mức BHTG được coi là công cụ cốt lõi
trong việc thực hiện chính sách bảo
vệ người gửi tiền của các hệ thống
BHTG. Công cụ hạn mức BHTG có thể
được sử dụng để hỗ trợ các cơ quan
quản lý, giám sát trong nỗ lực đảm
bảo ổn định hoạt động ngân hàng
và duy trì kỷ luật thị trường. Điều
chỉnh hạn mức đã được các quốc gia
trong khu vực Đông Nam Á áp dụng
khá phổ biến trong giai đoạn khủng
hoảng tài chính toàn cầu vừa qua,
theo cả hai chiều lên và xuống.
Tại Việt Nam trong giai đoạn vừa
qua, cơ quan quản lý nhà nước đã
thành công trong việc duy trì lòng
tin của thị trường nói chung và người
gửi tiền nói riêng vào hệ thống ngân
hàng thông qua cam kết tái cấu trúc
ngân hàng một cách êm thấm, không
để xảy ra đổ vỡ ngân hàng. Tuy nhiên,
trong dài hạn, việc xem xét, điều
chỉnh hạn mức phù hợp, đồng thời
triển khai các chương trình truyền
thông để người gửi tiền nhận thức
rõ nhà nước sẽ bảo vệ người gửi tiền
như thế nào thông qua chính sách
hạn mức để góp phần duy trì được kỷ
luật thị trường, từ đó hỗ trợ mục tiêu
của nhà nước trong việc duy trì sự ổn
định và an toàn của hệ thống các tổ
chức tín dụng./.
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tộc thiểu số, vùng
đặc biệt khó khăn,
vùng sâu, vùng xa,
biên giới, việc cho
vay ưu đãi, kề vai
sát cánh với hộ
nghèo và các đối
tượng chính sách
còn có tác động
quan trọng đối
với việc giữ đất,
giữ biên cương
Tổ quốc; Thúc đẩy
phát triển kinh tế,
xã hội theo định
hướng của Đảng

VỐN NGÂN HÀNG VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
KHU VỰC TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN, TÂY NAM BỘ
Việc đẩy mạnh chính sách tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tín dụng cho các hộ nghèo
của khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là chủ trương được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và
ngành Ngân hàng đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành và triển khai cơ chế chính sách tín dụng để tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân, hộ nông dân, trang trại, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận vốn, mở rộng phát
triển sản xuất, đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của khu vực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của người dân góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có
thêm vốn để sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, có cơ hội cho con em đi học, tăng thu nhập cho gia đình,
cải thiện đời sống; góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm
an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

P

hát biểu tại Hội nghị tổng
kết 5 năm tín dụng chính
sách xã hội vùng Tây Bắc mới
đây Thống đốc NHNN kiêm
Chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội
Lê Minh Hưng cho rằng, NHNN sẽ tiếp
tục phối hợp chặt chẽ cùng với các
Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương, đơn vị liên
quan nghiêm túc thực hiện Quyết
định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/
TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội;tạo điều
kiện thuận lợi, hỗ trợ Ngân hàng
Chính sách xã hội trong việc huy
động nguồn vốn để đảm bảo triển
khai có hiệu quả các chương trình tín
dụng chính sách.Tiếp tục chỉ đạo các
NHTM ưu tiên tập trung vốn cho vay
đối với các lĩnh vực như: nông nghiệp,
nông thôn, xuất khẩu, ứng dụng công
nghệ cao, công nghiệp ưu tiên phát
triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đáp
ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện
các công trình cấp bách, dự án trọng
điểm quốc gia...tạo cơ sở thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.

SXH thật sự là công cụ hữu hiệu thực
hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối
với hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác”.

Thống đốc nhấn mạnh: ”Với vai
trò là Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Ngân sách Chính sách
xã hội (NHCSXH), cá nhân tôi, NHNN
cam kết sẽ chỉ đạo ngành Ngân hàng,
trong đó có NHCSXH thực hiện đúng
và có hiệu quả các nhiệm vụ của mình
trên phạm vi cả nước, đảm bảo NHC-

Đến 22/9/2016, tín dụng tăng
trưởng 10,64% so với 31/12/2015. Đây
là năm thứ 2 liên tiếp tín dụng có mức
tăng trưởng dương và tăng đều ngay
từ đầu năm, trong đó tăng chủ yếu ở
tín dụng nội tệ (11,65%), dư nợ ngoại
tệ tăng 1,62%, phù hợp với chủ trương
chống đô la hóa của Chính phủ.
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Theo Thống đốc, để nguồn vốn tín
dụng chính sách thực sự hiệu quả,
các cấp ủy, chính quyền địa phương
tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt
động tín dụng chính sách xã hội trên
địa bàn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận
lợi cho NHCSXH; đồng thời ưu tiên
dành nhiều hơn nữa nguồn vốn từ
ngân sách địa phương như: Quỹ phát
triển đất, Quỹ phát bảo vệ và phát
triển rừng,… để ủy thác cho NHCSXH
bổ sung nguồn vốn cho vay đối với
người nghèo và các đối tượng chính
sách xã hội trên địa bàn. Các tổ chức
chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với NHCSXH, chính quyền
địa phương trong việc củng cố, nâng
cao chất lượng hoạt động tín dụng
chính sách xã hội; triển khai, thực hiện
tốt công tác ủy thác; xây dựng mô
hình điển hình tiên tiến đối với các
hội viên dẫn dắt trong việc sử dụng
vốn tín dụng chính sách đạt hiệu quả.

Kết quả hoạt động tín dụng
chung

Dự kiến trong các tháng cuối năm
2016, NHNN sẽ tiếp tục điều hành
chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm ổn
định lạm phát, thực hiện mục tiêu
tăng trưởng tín dụng năm 2016 từ
18-20%, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế,
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đảm
bảo chất lượng tín dụng, kiểm soát
chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực
tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tín dụng chính sách tại NHCSXH
Hiện nay, NHCSXH đang thực hiện
22 chương trình tín dụng đối với
người nghèo, cận nghèo và các đối
tượng chính sách. Tính đến ngày
31/8/2016, tổng dư nợ các chương
trình tín dụng chính sách tại NHCSXH
tăng 5,7% so với 31/12/2015, với hơn
8,4 triệu khách hàng còn dư nợ. Nợ
quá hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ
0,44% trên tổng dư nợ.
Dư nợ tập trung ở một số chương
trình: cho vay hộ nghèo đạt 37.661 tỷ
đồng (chiếm tỷ trọng 24,9% tổng dư
nợ); cho vay hộ cận nghèo đạt 29.381
tỷ đồng (chiếm 19,5% tổng dư nợ);
cho vay học sinh, sinh viên đạt 20.316
tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 13,4% tổng
dư nợ); cho vay hộ gia đình sản xuất
kinh doanh vùng khó khăn đạt 15.664
tỷ đồng (chiếm 10,3% tổng dư nợ);
cho vay nước sạch vệ sinh môi trường
nông thôn đạt 22.690 tỷ đồng (chiếm
tỷ trọng 15% tổng dư nợ); cho vay hộ
mới thoát nghèo tuy mới triển khai từ
05/9/2015 nhưng dư nợ đã đạt 9.036

tỷ đồng (chiếm 6% tổng dư nợ).
Kết quả thực hiện tín dụng chính
sách trên địa bàn khu vực Tây Bắc, Tây
Nguyên và Tây Nam Bộ cụ thể như
sau:
- Tây Bắc: đến 31/8/2016, tổng dư
nợ các chương trình tín dụng chính
sách tại khu vực Tây Bắc đạt 26.506 tỷ
đồng, tăng 8,58% so với 31/12/2015,
với hơn 1,2 triệu khách hàng còn dư
nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,25%
tổng dư nợ.
- Tây Nguyên: Tổng dư nợ các
chương trình tín dụng chính sách tại
khu vực Tây Nguyên đến 31/8/2016
đạt 13.009 tỷ đồng, tăng 7% so với
cuối năm 2015 với 666.406 hộ còn dư
nợ tính theo từng chương trình. Tỷ lệ
nợ quá hạn là 0,38%.
- Tây Nam Bộ: Đến 31/8/2016, tổng
dư nợ tín dụng chính sách vùng
ĐBSCL đạt 26.550 tỷ đồng, tăng 5,1%
so với 31/12/2015, với hơn 2 triệu
khách hàng còn dư nợ, nợ quá hạn
chiếm tỷ trọng 1,03%/tổng dư nợ.
Thông qua việc tổ chức hiệu quả
các chương trình tín dụng chính sách,
hoạt động của NHCSXH đã góp phần
quan trọng trong việc thực hiện các
chương trình mục tiêu về giảm nghèo
bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông
thôn mới, phát triển nguồn nhân lực,
giảm thiểu các tác động của biến đổi
khí hậu; Tập hợp lực lượng, phát triển
hội viên của các tổ chức chính trị xã hội; Thực hiện nhiệm vụ ổn định
chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.
Đặc biệt ở các vùng đồng bào dân

và Nhà nước.

Chương trình kết nối ngân
hàng - doanh nghiệp
NHNN đã phối hợp với tỉnh ủy,
UBND các tỉnh trong khu vực triển
khai chương trình kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp nhằm trực tiếp tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc cho các
doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn
tín dụng, phục vụ cho phát triển sản
xuất kinh doanh.
Tính đến quý II/2016, các TCTD trên
địa bàn các tỉnh khu vực Tây Bắc đã tổ
chức được 82 hội nghị kết nối ngân
hàng - doanh nghiệp, tổng số tiền
cam kết cho vay mới theo chương
trình đạt hơn 46.275 tỷ đồng cho
17.308 khách hàng (trong đó có 3.731
doanh nghiệp). Ngoài ra, ngành ngân
hàng còn thực hiện gia hạn nợ, cơ cấu
lại thời hạn trả nợ, nâng hạn mức tín
dụng, điều chỉnh giảm lãi suất cho các
khoản vay cũ,… với dư nợ 7.554 tỷ
đồng. Kết quả thực hiện chương trình
đã giúp tháo gỡ khó khăn cho nhiều
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại
các tỉnh của khu vực Tây Bắc.
Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã được triển khai trên
tất cả 5 tỉnh tại khu vực Tây Nguyên
với 32 hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, hộ dân…
Tính đến hết quý 2 năm 2016, tổng
số tiền các ngân hàng cam kết cho
vay mới đạt gần 40.000 tỷ đồng cho
khoảng 3.500 khách hàng doanh

nghiệp; các hình thức hỗ trợ khác
như cơ cấu nợ, điều chỉnh giảm lãi
suất cho các khoản vay cũ… đạt dư
nợ hơn 3.000 tỷ đồng cho hơn 200
doanh nghiệp.
Được bắt đầu triển khai từ đầu
năm 2014, đến nay đã có 50 hội nghị
đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng
và doanh nghiệp đã được tổ chức
tại Vùng ĐBSCL với sự vào cuộc của
các cấp chính quyền địa phương để
có các biện pháp tháo gỡ khó khăn
phù hợp cho doanh nghiệp như: tăng
hạn mức tín dụng, cơ cấu nợ, điều
chỉnh giảm lãi suất và cho vay mới để
các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất.
Kết quả đã có 6.800 doanh nghiệp
đã được các ngân hàng cam kết tài
trợ tổng số tiền hơn 71.600 tỷ đồng
thông qua các hình thức hỗ trợ, trong
đó cam kết cho vay mới đạt 66.000 tỷ
đồng.

Hỗ trợ an sinh xã hội
Ngành Ngân hàng đã tích cực tham
gia các chương trình an sinh xã hội
trên cả nước, trong đó có khu vực
Tây Bắc. Từ đầu năm 2016 đến nay,
các TCTD đã cam kết tài trợ 347,44 tỷ
đồng cho khu vực Tây Bắc, tập trung
chủ yếu cho các huyện nghèo, vùng
đặc biệt khó khăn nhằm cải thiện điều
kiện sống, hỗ trợ cơ sở hạ tầng về y tế,
giáo dục cho khu vực này.
Từ đầu năm đến nay, các TCTD đã
cam kết tài trợ 128,34 tỷ đồng cho khu
vực Tây Nguyên, tập trung chủ yếu
cho các huyện nghèo, vùng đặc biệt
khó khăn nhằm cải thiện điều kiện
sống, hỗ trợ cơ sở hạ tầng về y tế, giáo
dục cho khu vực này.
Đến hết tháng 5/2016, ngành
Ngân hàng đã và đang triển khai tài
trợ gần 257 tỷ đồng cho các tỉnh tại
khu vực Tây Nam Bộ, tập trung vào 03
đối tượng: giáo dục, y tế và hỗ trợ hộ
nghèo, ngoài ra còn hỗ trợ xây dựng
hệ thống đường, cầu giao thông
nông thôn, nhà văn hóa, công trình
tưởng niệm…/.
PV
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC
CON NGƯỜI CỦA DIV - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH
ThS.Ngô Quang Lương
Phó Tổng giám đốc DIV
Tháng 6/2009, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng (BCBS)
đã phát hành “Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả”. Bộ các nguyên tắc cơ bản
cũng được Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sử dụng trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá
Lĩnh vực tài chính, để đánh giá hiệu quả của các hệ thống BHTG tại các quốc gia. Các Nguyên tắc cơ bản được thiết
kế để phản ánh và thích ứng với các điều kiện, bối cảnh và cơ cấu khác nhau của từng quốc gia; như một khung
hướng dẫn để hỗ trợ thực hiện các thông lệ BHTG hiệu quả. Các quốc gia có thể tự áp dụng các biện pháp bổ sung
khi thấy cần thiết để xây dựng hệ thống BHTG hiệu quả của quốc gia mình.

H

iệu quả hoạt động của hệ
thống BHTG chịu tác động
không chỉ bởi các quy
định của pháp luật, bởi
môi trường hoạt động mà còn bị ảnh
hưởng không nhỏ, nếu không muốn
nói là ảnh hưởng có tính quyết định
bởi yếu tố then chốt nằm bên trong
tổ chức, đó là vấn đề tổ chức nguồn
nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực
của tổ chức BHTG sẽ quyết định hiệu
quả triển khai chính sách BHTG, từ đó
quyết định hiệu quả của việc bảo vệ
người gửi tiền và đóng góp vào ổn
định tài chính quốc gia.
Công tác tuyển dụng nhân lực
cho DIV cần được chuẩn hóa trên cơ
sở mục tiêu hoạt động, chức năng
nhiệm vụ được giao. Hoạt động của
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV)
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền, góp phần
đảm bảo an toàn hệ thống TCTD và
hoạt động ngân hàng. Vì vậy, chất
lượng nhân lực tuyển dụng cần tương
xứng với mặt bằng chất lượng cán bộ
của các tổ chức tham gia BHTG. Việc
tuyển dụng nhân lực phải dựa trên cơ
sở nhu cầu công việc để lựa chọn cán
bộ cho phù hợp. Nếu tuyển dụng cho
chi nhánh, cần tính đến cán bộ có khả
năng triển khai nghiệp vụ cụ thể như
kiểm tra, giám sát, thu phí BHTG và chi
trả tiền bảo hiểm. Nếu tuyển dụng
cán bộ ở Hội sở chính, cần quan tâm
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và ưu tiên cán bộ có khả năng nghiên
cứu, hoạch định chính sách, chiến
lược và kiểm tra, đánh giá việc thực
hiện chính sách, chiến lược tại cấp chi
nhánh. Người được tuyển dụng cần
có sức khỏe, có kiến thức cơ bản về
ngân hàng, BHTG, kiến thức về kinh tế
vĩ mô và vi mô, về tin học, ngoại ngữ,
khả năng tư duy độc lập và lao động
sáng tạo, khả năng chịu đựng áp lực
khó khăn đồng thời có tinh thần cống
hiến và lao động hướng tới mục tiêu
phát triển cao trong tương lai, yên
tâm công tác và yêu thích nghề BHTG.
Công tác đào tạo cán bộ: Cần xây
dựng chiến lược đào tạo, từ đó có
kế hoạch đào tạo thích hợp, đảm
bảo trang bị kiến thức một cách cập

nhật và đầy đủ cho đội ngũ cán bộ
theo chuẩn mực quốc tế. Trước mắt,
cán bộ cần được trang bị kiến thức
cơ bản về kiểm tra, giám sát tổ chức
tham gia BHTG, hỗ trợ nâng cao năng
lực thể chế của tổ chức tham gia
BHTG, đặc biệt là QTDND. Trong dài
hạn, cần có kế hoạch và chiến lược
phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao về trình độ quản lý, hoạt động
ngân hàng và hoạt động BHTG, đảm
bảo cho sự phát triển bền vững của
tổ chức BHTG trong nền kinh tế thị
trường. Hình thành đội ngũ cán bộ
chuyên môn (hay các chuyên gia) có
đủ khả năng giám sát, cảnh báo sớm
hay tư vấn về nghiệp vụ ngân hàng
để nâng cao tính an toàn cho tổ chức
huy động tiền gửi. Đối với cán bộ

nói chung, cần thường xuyên đào
tạo chuyên sâu và nâng cao nghiệp
vụ ngân hàng tiên tiến, tham gia các
chương trình nghiên cứu phát triển
hoạt động ngân hàng và BHTG của
các tổ chức tài chính và BHTG quốc tế;
đủ khả năng phân tích thông tin về
xếp loại và đánh giá các tổ chức huy
động tiền gửi trong tương lai.
Trong tương lai, hoạt động tài chính
– ngân hàng nói riêng và kinh tế vĩ mô
nói chung sẽ ngày càng trở nên phức
tạp, do quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế ngày càng sâu rộng, giao thương,
giao dịch tài chính tăng mạnh. Quá
trình này đòi hỏi khả năng nghiệp vụ
của DIV cần không ngừng nâng cao
nhằm đáp ứng yêu cầu về xếp loại và
đánh giá các tổ chức tham gia BHTG;
khả năng của các tổ chức tài chính
trong việc quản lý rủi ro; các diễn biến
tương lai của giá tài sản, lãi suất, tỉ giá
có thể làm cho việc xác định khả năng
tồn tại, phát triển trong trung, dài hạn
của một tổ chức tài chính. Đánh giá
năng lực hoạt động của các tổ chức
tín dụng dựa trên cơ sở đánh giá mức
đủ vốn, khả năng thanh khoản, chất
lượng tín dụng. Sự phân bổ hoặc cơ
cấu các loại tiền gửi, các quy định về
phạm vi bảo hiểm và chi trả sẽ ảnh
hưởng đến cách thức tổ chức BHTG
duy trì các nguồn lực. Cấu trúc hệ
thống tài chính thể hiện qua số lượng,
loại hình và đặc điểm của các tổ chức
tín dụng, loại hình tiền gửi và người
gửi tiền được bảo vệ. Các ngân hàng
được giám sát không tốt sẽ dẫn tới
các rủi ro không được phát hiện đối
với hệ thống tài chính và những rủi
ro này có thể trở thành hiện thực một
cách bất ngờ. Việc đánh giá đúng, hợp
lý, kiểm tra, giám sát chính xác các tổ
chức tín dụng sẽ góp phần gia tăng
tính hiệu quả của tổ chức BHTG. Do
đó, cần đào tạo đội ngũ cán bộ có khả
năng giám sát an toàn và xử lý đổ vỡ:
Việc đảm bảo giám sát an toàn và cơ
chế xử lý đủ mạnh, đảm bảo các yếu
tố nguy cơ hay sai phạm của các TCTD
được phát hiện và khắc phục kịp thời,

giúp hạ thấp chi phí phát sinh do đổ
vỡ ngân hàng. Việc can thiệp vào các
ngân hàng yếu kém bị chậm trễ có
thể làm tăng chi phí xử lý và tăng chi
phí phát sinh cho tổ chức BHTG.
Chú trọng đào tạo cán bộ kỹ năng
cao: Cán bộ được tuyển dụng cho
mục đích xây dựng nguồn nhân lực
có kỹ năng cao cần được tiếp tục đào
tạo trong thời gian làm việc tại DIV qua
hình thức sau: đào tạo nâng cao và
chuyên sâu theo các khóa học trong
và ngoài nước; đào tạo qua công việc
và đào tạo kỹ năng quản lý; kinh tế
phát triển, khóa học chính sách tài
chính và ngân hàng, kinh tế công
cộng… Có kế hoạch luân chuyển
theo định kỳ qua hầu hết các nghiệp
vụ cơ bản đối với những cán bộ thuộc
diện quy hoạch. Đồng thời chú trọng
đào tạo kỹ năng mềm như: quản lý và
tổ chức triển khai công việc; tập hợp
quần chúng, mở rộng quan hệ và hợp
tác trong công việc; làm việc độc lập,
tự chủ và sáng tạo; tính kiên quyết, có
trách nhiệm, khả năng hoàn thành kế
hoạch có thời hạn; khả năng chịu áp
lực cao của công việc…
Đào tạo đội ngũ chuyên gia, có khả
năng phối hợp với các trường phổ
thông (từ cấp cơ sở đến cấp trung
học), các trường đại học, các phương
tiện thông tin đại chúng để xây dựng
chương trình, tài liệu và tiến hành giáo
dục, phổ biến kiến thức tài chính. Đây
là một chương trình lớn (có tính chất
quốc gia), đòi hỏi phải có sự phối hợp,
giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước, Bộ
Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và
các ngân hàng thương mại.

lõi và trọng yếu. Vì vậy, cần có chính
sách quy hoạch, động viên khuyến
khích cán bộ thi đua lao động sáng
tạo; tạo điều kiện để cán bộ yên tâm
công tác, có cơ hội thăng tiến, phục
vụ và cống hiến lâu dài cho sự nghiệp
phát triển của DIV. Bên cạnh đó là
phân công công tác hợp lý, tạo điều
kiện thuận lợi cho cán bộ phát huy
khả năng, kiến thức, sở trường của
mình; có đánh giá, động viên kịp thời
và khách quan đối với cá nhân và tập
thể khi có sáng kiến trong công việc.
Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm
cán bộ cần được quan tâm hơn nữa,
phẩm chất và năng lực của cán bộ
cần được xem là tiêu chí hàng đầu
trong bổ nhiệm cán bộ. Đối với công
tác luân chuyển cán bộ cần có kế
hoạch triển khai thường xuyên, khách
quan, tạo điều kiện cho cán bộ được
trau dồi và phát huy năng lực ở nhiều
lĩnh vực công tác. Đồng thời, cần có
chính sách để thu hút người tài về làm
việc cho DIV, có cơ chế giữ gìn cán bộ
có chuyên môn cao, tránh xảy ra tình
trạng “chảy máu chất xám”.
Trên đây là một số biện pháp nhằm
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
của DIV, từ đó góp phần thực hiện
thành công nhiệm vụ 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, bảo đảm
sự phát triển an toàn, lành mạnh của
hoạt động ngân hàng./.

Có chính sách quy hoạch, sử dụng
cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ
thăng tiến: Thúc đẩy phát triển hoạt
động BHTG ở Việt Nam là một tất yếu.
Để làm được điều đó đòi hỏi nỗ lực
lớn của cả hệ thống DIV và sự ủng hộ,
giúp đỡ của các cấp, các ngành liên
quan. Trong đó, sự nỗ lực phấn đấu,
cống hiến của mỗi cán bộ DIV là cốt
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CHI NHÁNH DIV
KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ: DẤU ẤN 15 NĂM
Chi nhánh DIV khu vực Đông Bắc Bộ

Hoạt động giám sát từ xa:
Chi nhánh luôn chú trọng thực hiện giám sát thường
xuyên định kỳ hàng tháng, quý đối với 100% các tổ chức
tham gia BHTG trên địa bàn. Đến nay, số đơn vị được Chi
nhánh giám sát gồm 01 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại
Dương và 282 QTDND trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố.

Năm 1999, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) ra đời đã
đánh dấu một bước phát triển ngày càng hoàn thiện
hơn của thị trường tài chính Việt Nam. Nhằm đáp ứng
nhu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế
cả nước nói chung và của khu vực kinh tế trọng điểm
duyên hải Bắc Bộ nói riêng, ngày 20/08/2001 Chủ tịch
HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã ra Quyết định số
59/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh DIV khu vực Đông
Bắc Bộ (Chi nhánh) và chính thức khai trương đi vào
hoạt động ngày 24/12/2001.

Công tác chi trả, thanh lý các tổ chức tín dụng giải
thể:
- Công tác chi trả: Tính từ ngày thành lập đến nay, Chi
nhánh đã trực tiếp thực hiện trả tiền bảo hiểm đối với 06
QTD với số tiền là 6.410 triệu đồng. Sau khi mở rộng địa bàn
hoạt động, Chi nhánh nhận bàn giao thực hiện công tác
thanh lý đối với 21 QTD bị giải thể bắt buộc với tổng số tiền
đã chi trả là 9.855 triệu đồng.

S

au 15 năm hoạt động, Chi nhánh đã tạo dựng
được vị thế, hình ảnh, bản sắc riêng, đóng góp
tích cực vào quá trình nâng cao vị thế của DIV,
khẳng định được vai trò quan trọng của chính
sách BHTG trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của người gửi tiền; góp phần ổn định hoạt động, nâng cao
niềm tin của công chúng vào hệ thống Tài chính Tiền tệ Ngân hàng trên địa bàn.
Trong15 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể
cán bộ viên chức Chi nhánh, sự chỉ đạo sát sao toàn diện
của DIV, đặc biệt là sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền
và các chi nhánh NHNN trong khu vưc, Chi nhánh đã khắc
phục được mọi khó khăn, kiện toàn, ổn định và hoàn thiện
bộ máy tổ chức đồng thời triển khai đầy đủ, toàn diện các
mặt nghiệp vụ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính
trị được giao. Kết quả đó đã được các cấp, các ban ngành,
chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao thể hiện
qua các danh hiệu thi đua Chi nhánh đã đạt được:
- Năm 2005, đạt danh hiệu Đơn vị lá cờ đầu của ngành
được Thống đốc NHNN tặng bằng khen.
- 5 năm liền (2005-2009); 2 năm liền (2011-2012) và năm
2014 được Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng
khen.
- 7 năm liền (2003-2009); năm 2011 và năm 2014 là Tập
thể lao động xuất sắc do Chủ tịch HĐQT khen tặng.
- Năm 2014 đạt danh hiệu Tập thể có thành tích xuất sắc,
dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng do Thống
đốc NHNN VN khen tặng.

Quá trình hình thành và phát triển

Lược đồ thể hiện sự phân bố của các TCTD trên địa bàn
Chi nhánh quản lý
Chi nhánh chủ động cùng DIV hỗ trợ các QTDND trên
địa bàn truyền nhận thông tin báo cáo qua Internet, đảm
bảo việc truyền báo cáo điện tử thành công về DIV, giúp rút
ngắn thời gian và chất lượng báo cáo được cải thiện, các
báo cáo thống kê cũng được đơn vị gửi đầy đủ hơn.
Công tác thu phí BHTG:
Tính đến hết quý 1/2016, tổng số phí thực thu tại Chi
nhánh đạt trên 93 tỷ đồng.

Từ khi thành lập với chỉ 12 cán bộ ban đầu đến nay đội
ngũ cán bộ Chi nhánh đã phát triển cả về số lượng và chất
lượng với 62 cán bộ, trải qua 2 lần tái cấu trúc, được cơ cấu
thành 6 phòng ban như hiện nay.

Kết quả hoạt động nghiệp vụ
Công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG:
Tính đến 31/12/2015, Chi nhánh đã hoàn thành việc lập
hồ sơ và trình DIV cấp 479 chứng nhận tham gia BHTG,
bản sao chứng nhận tham gia BHTG cho các tổ chức tham
gia BHTG; thực hiện thủ tục trình DIV thu hồi 9 chứng nhận
tham gia BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG bị giải
thể hoặc thực hiện chia tách.

- Công tác thanh lý: Trong 21 QTD được trả tiền bảo hiểm
có 02 QTD (QTD Kẻ Sặt – Hải Dương và QTD Thành Tô – Hải
Phòng) Chi nhánh đã thu hồi được 100% số tiền đã chi trả
và kết thúc thanh lý; 18 QTD được Chi nhánh thu hồi 1 phần
số tiền đã chi trả và đến năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ra
quyết định cho phép BHTGVN xóa nợ. Hiện tại, Chi nhánh
đang thực hiện theo dõi kết quả thanh lý tại 01 Hội đồng
thanh lý QTD Trù Hựu - Bắc Giang. Tổng số tiền thu hồi từ
công tác thanh lý, hoàn trả về Quỹ Nghiệp vụ BHTGVN đến
thời điểm hiện tại là hơn 4.154 triệu đồng.

Hoạt động kiểm tra tại chỗ:
Tính đến 31/12/2015, Chi nhánh đã thực hiện tất cả 890
cuộc kiểm tra và phúc tra đối với các tổ chức tham gia
BHTG. Hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng quy định,
đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

(Xem tiếp trang 21)
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỐI VỚI
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Phòng Kiểm tra - DIV
Trong thời gian qua, công tác kiểm tra tại chỗ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nói chung
và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng - một trong những hoạt động nghiệp vụ trọng yếu - đã được Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các vi
phạm quy định của pháp luật về BHTG của tổ chức tham gia BHTG, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức
này về chính sách BHTG, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG và các quy định, hướng dẫn
của DIV, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung và QTDND nói riêng.

Đ

ạt được kết quả trên là
do hoạt động kiểm tra
ngày càng được thực
hiện một cách bài bản
hơn ở tất cả các khâu. Kế hoạch, nội
dung kiểm tra được xây dựng trên cơ
sở thực trạng tình hình hoạt động của
từng QTDND, từ đó xác định đúng
trọng tâm, trọng điểm cần kiểm tra
đối với từng đối tượng. Một cuộc kiểm
tra phải được thực hiện từng bước với
sự hướng dẫn cụ thể từ khâu chuẩn
bị kiểm tra, thực hiện kiểm tra đến kết
thúc kiểm tra, giúp các đoàn kiểm tra
có sự chủ động trong triển khai thực
hiện, tránh được những lúng túng,
vướng mắc và hạn chế được tối đa
các tình huống phát sinh ngoài dự
kiến trong quá trình thực hiện. Kết
quả kiểm tra luôn được tổng hợp, báo
cáo đầy đủ, kịp thời, từ đó giúp cho
công tác chỉ đạo của Ban lãnh đạo DIV
và công tác phối hợp với Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) trong việc xử lý
đối với các vi phạm của QTDND được
phát hiện kịp thời, hiệu quả qua công
tác kiểm tra.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra đối
với QTDND cũng không tránh khỏi
có những khó khăn, hạn chế nhất
định. Hệ thống QTDND trong thời
gian qua đã có bước phát triển tương
đối vững chắc, tín dụng và huy động
vốn đều đạt ở mức tăng trưởng khá
qua hàng năm, kết quả kinh doanh
được cải thiện, hoạt động của QTDND
góp phần tích cực vào việc huy động
nguồn vốn tại chỗ, phục vụ thành
20

Số 33 / Quý III - 2016

viên phát triển sản xuất, nâng cao đời
sống; góp phần xóa đói, giảm nghèo,
hạn chế cho vay nặng lãi ở khu vực
nông thôn. Tuy nhiên, nợ quá hạn và
nợ xấu của toàn hệ thống QTDND
vẫn có xu hướng gia tăng, đặc biệt nợ
có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng
cao trong tổng nợ xấu và số lượng
QTDND được đánh giá hoạt động yếu
kém cũng tăng lên. Mặt khác, do tình
hình kinh tế - xã hội trong thời gian tới
được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn
và thách thức, tác động không nhỏ tới
hoạt động của hệ thống ngân hàng,
trong đó có QTDND.
Trong bối cảnh xuất hiện một số
QTDND yếu kém, tiềm ẩn rủi ro cao,
công tác kiểm tra càng trở nên thiết
yếu, trong đó kiểm tra tiền gửi được
bảo hiểm là nội dung được quan tâm
hàng đầu nhằm bảo vệ quyền và lợi

ích hợp pháp của người gửi tiền. Để
ứng phó kịp thời khi có vấn đề xảy ra
tại QTDND, ngày 10/4/2015 Tổng giám
đốc DIV đã thành lập Ban chỉ đạo tại
Trụ sở chính và chỉ đạo việc thành lập
Tổ chỉ đạo tại các Chi nhánh DIV nhằm
chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và xử lý một
cách thường xuyên, liên tục đối với
QTDND có vấn đề. Ngay sau khi thành
lập, Ban chỉ đạo đã triển khai ngay các
nhiệm vụ trọng tâm; soạn thảo và ban
hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ
đạo và Tổ chỉ đạo, phân công nhiệm
vụ cho các thành viên; xây dựng các
văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp
vụ, trong đó văn bản Hướng dẫn kiểm
tra tiền gửi được bảo hiểm tại Quỹ tín
dụng nhân dân được ban hành ngày
08/6/2015. Đồng thời, để hướng dẫn
và thực hiện thống nhất quy trình
kiểm tra trong toàn hệ thống DIV
đảm bảo tuân thủ Luật BHTG, ngày

30/12/2015, Hội đồng quản trị DIV đã
ban hành Quy chế kiểm tra của DIV
đối với tổ chức tham gia BHTG.

có phần mềm phục vụ cho việc phân
tích số liệu kiểm tra, quá trình kiểm tra
vẫn còn mang tính “thủ công”.

Mặc dù vậy, bên cạnh những bước
triển khai như trên, để nâng cao
chất lượng công tác kiểm tra đối với
QTDND, đòi hỏi phải tháo gỡ một số
khó khăn, vướng mắc hiện nay đó là:
Chưa có cơ chế phối hợp đồng bộ và
hiệu quả trong việc giám sát, kiểm tra
và xử lý đối với QTDND giữa DIV và
Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN
và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
Vai trò, nhiệm vụ của DIV khi tham
gia Ban kiểm soát đặc biệt chưa được
quy định rõ, trong đó có những vấn
đề liên quan đến kiểm tra tiền gửi
của khách hàng, tiền gửi thuộc đối
tượng bảo hiểm… Mặt khác, trình
độ, kỹ năng của cán bộ làm công tác
kiểm tra đã có nhiều tiến bộ, nhưng
so với yêu cầu vẫn còn bất cập; chưa

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công
tác kiểm tra đối với QTDND trong thời
gian tới, người viết xin đề xuất một số
biện pháp sau:
i) Tiếp tục rà soát, nghiên cứu chỉnh
sửa và ban hành đồng bộ các văn bản
hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kiểm
tra; nghiên cứu đổi mới phương pháp
kiểm tra phù hợp với thực tiễn hoạt
động của từng loại hình tổ chức tham
gia BHTG nhằm không ngừng nâng
cao chất lượng công tác kiểm tra.
ii) Chú trọng công tác bồi dưỡng
nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán
bộ làm công tác kiểm tra.
iii) Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin và phân tích dữ liệu
trên nền tảng công nghệ hiện đại. Xây

dựng kho dữ liệu tập trung để hỗ trợ
cho công tác kiểm tra tại chỗ trong
việc thu thập thông tin, xây dựng kế
hoạch kiểm tra và nâng cao hiệu quả
trong việc phối hợp giữa các Phòng
ban nghiệp vụ liên quan. Xây dựng
phần mềm phục vụ cho công tác
kiểm tra.
iv) Quán triệt và thực hiện tốt quy
trình kiểm tra; xác định đúng trọng
tâm, trọng điểm của cuộc kiểm tra;
đảm bảo các tiêu chuẩn khi lựa chọn
trưởng đoàn và các thành viên trong
đoàn kiểm tra. Nâng cao chất lượng
kết luận kiểm tra, đảm bảo cụ thể, rõ
ràng. Theo dõi chặt chẽ việc tổ chức
và thực hiện kết luận kiểm tra.
v) Có cơ chế phối hợp giữa Cơ quan
Thanh tra, giám sát NHNN, NHNN chi
nhánh tỉnh, thành phố và DIV trong
việc cung cấp, trao đổi thông tin
cũng như giám sát, kiểm tra đối với
QTDND./.

CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ
Công tác cho vay hỗ trợ tài
chính:
Năm 2008, Chi nhánh kịp thời cho
vay hỗ trợ đối với QTDND Quý Sơn
huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang với
tổng số tiền là 832 triệu đồng. Số tiền
tuy không lớn nhưng đó là nguồn tiền
quan trọng giúp đơn vị đảm bảo khả
năng thanh toán, ổn định hoạt động,
giữ được lòng tin của khách hàng,
tránh được nguy cơ đổ vỡ không
đáng có, ổn định an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn. Và chỉ
sau một thời gian ngắn, đơn vị đã trả
hết nợ và hoạt động ổn định.
Công tác tuyên truyền về BHTG:
Tính đến ngày 31/12/2015, Chi
nhánh đã phối hợp với Đài truyền
hình Trung ương và địa phương thực
hiện 16 phóng sự và 10 bản tin về
chính sách BHTG và hoạt động của
BHTGVN; tổ chức 16 Hội nghị, hội
thảo, tọa đàm về hoạt động BHTG,
triển khai giao nhiệm vụ…; khuyến

khích, động viên cán bộ trong Chi
nhánh viết tin bài, cung cấp thông
tin hoạt động tới phóng viên trung
ương và địa phương đưa tin tuyên
truyền về chính sách BHTG. Đến nay,
Chi nhánh đã có 218 tin, bài viết,
chuyển ngữ được đăng trên các báo
và tạp chí chuyên ngành, website của
BHTGVN…, có mối quan hệ phối hợp
tốt với các báo, đài trên địa bàn Hải
Phòng; tuyên truyền hình ảnh, hoạt
động của Chi nhánh trên các báo
xuân; thực hiện nhiều hình thức tuyên
truyền đại chúng một cách hiệu quả.
Bên cạnh việc chú trọng triển khai
các mảng nghiệp vụ BHTG, các hoạt
động đoàn thể luôn được Ban Chi ủy,
Ban Giám đốc Chi nhánh quan tâm
kiện toàn tổ chức ngay từ ngày đầu
thành lập và luôn là hoạt động hỗ trợ
hiệu quả cho công tác chuyên môn.
Những thành tích đã đạt được của
Chi nhánh trong 15 năm qua là kết

(Tiếp trang 19)

quả của quá trình nỗ lực, cố gắng, sự
đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng vì
nhiệm vụ chung của tập thể lãnh đạo
cán bộ viên chức Chi nhánh; sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các
cấp Đảng ủy, các cấp chính quyền
ban ngành địa phương, Hội đồng
quản trị, Ban lãnh đạo DIV; sự ủng hộ
của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành
phố trên địa bàn Chi nhánh hoạt
động; của các tổ chức tham gia BHTG;
sự phối hợp của các phòng ban Trụ sở
chính, các Chi nhánh khác trong hệ
thống, Chi nhánh đã có những thành
tích và sự phát triển hiện nay. Trên cơ
sở đó, Chi nhánh góp phần thực hiện
mục tiêu chung của DIV, bảo vệ tốt
nhất quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, góp phần đảm bảo an
toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao
niềm tin công chúng vào hệ thống tài
chính quốc gia, đáp ứng được yêu cầu
đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế
đang thời kỳ hội nhập sâu rộng./.
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phù hợp đối với hệ thống QTDND sẽ
tránh việc phải lặp đi lặp lại việc viết
các báo cáo và phân tích khi mà các
nội dung trong đó không có gì thay
đổi và số lượng các QTDND giám sát
lên tới trên 1000 QTDND.

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA
TỔ CHỨC BHTG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Ba là: Tăng cường sự phối kết
hợp giữa DIV, các cơ quan thực
hiện chức năng giám sát và các
QTDND.

Phòng Giám sát - DIV
Trong thời gian qua, công tác kiểm tra tại chỗ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nói chung
và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng - một trong những hoạt động nghiệp vụ trọng yếu - đã được Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các vi
phạm quy định của pháp luật về BHTG của tổ chức tham gia BHTG, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức
này về chính sách BHTG, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG và các quy định, hướng dẫn
của DIV, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung và QTDND nói riêng.

H

ệ thống QTDND có phạm
vi hoạt động hẹp chỉ
trong phạm vi xã, liên xã,
phường nên dễ bị tác
động bởi các yếu tố bên ngoài như
thay đổi về chính sách, điều kiện
khách quan. Khách hàng của QTDND
thường sống ở các vùng nông thôn,
xa xôi, đi lại gặp nhiều khó khăn, điều
kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Khả
năng tài chính khách hàng yếu kém,
năng lực sản xuất nhỏ bé, sản xuất
kinh doanh còn theo tập quán, phong
trào, trình độ nhận thức có nhiều hạn
chế nên việc tổ chức sản xuất kinh
doanh, vận dụng tiến bộ khoa học,
kỹ thuật vào sản xuất chưa đạt hiệu
quả cao. Đặc điểm này phần nào ảnh
hưởng đến kết quả sử dụng vốn vay
của khách hàng, đưa đến rủi ro tín
dụng cho các QTDND.
Ngoài ra, hoạt động của QTDND
đơn thuần chỉ là hoạt động cho vay
với trình độ quản lý thấp, công nghệ
lạc hậu, hạn chế trong việc phát hiện
và ngăn ngừa xử lý rủi ro. Bên cạnh
đó, quy trình quản lý thiếu hiệu quả
tại một số QTDND cùng với những lỗ
hổng trong việc kiểm soát rủi ro tại
các QTDND ngày càng gia tăng đã
ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt
động của bản thân mỗi QTDND.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một
định chế tài chính Nhà nước có vai
trò góp phần bảo vệ người gửi tiền và
đảm bảo an toàn mạng lưới tài chính
quốc gia thông qua công cụ kiểm tra,
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giám sát. Hoạt động giám sát được
DIV thực hiện thường xuyên liên tục,
kịp thời đối với các tổ chức tham gia
BHTG. Tăng cường vai trò giám sát của
DIV đối với tổ chức tham gia BHTG,
đặc biệt đối với hệ thống QTDND
được coi là nhiệm vụ trọng tâm,
xuyên suốt trong hoạt động giám sát
của BHTGVN.
Trong bối cảnh hệ thống QTDND
đang gặp không ít những rủi ro từ
phía thị trường cũng như từ nội tại,
hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân
hàng, đặc biệt là hệ thống QTDND
đang được Ngân hàng Nhà nước chỉ
đạo quyết liệt, trọng tâm là tái cơ
cấu các tổ chức tín dụng yếu kém,
trong đó có QTDND yếu kém, thì vai
trò giám sát của DIV đối với hệ thống
QTDND ngày càng được thể hiện rõ.
Thực tiễn hoạt động giám sát trong
những năm qua cho thấy, DIV đã có
nhiều cố gắng tăng cường công tác
giám sát đối với hệ thống QTDND.
Hoạt động giám sát của DIV đối với
hệ thống QTDND đã đạt được những
kết quả tích cực, gắn liền với hiệu quả
hoạt động của QTDND.
DIV thực hiện giám sát thường
xuyên định kỳ hàng tháng, quý, năm
đối với 100% các QTDND tham gia
BHTG. Kết quả giám sát của DIV bước
đầu đã góp phần đảm bảo mục tiêu
hoạt động hiệu quả và an toàn hệ
thống QTDND. Nội dung, phương
pháp giám sát luôn bám sát các quy
định của pháp luật về an toàn trong

hoạt động ngân hàng và phù hợp với
thực tiễn tình hình hoạt động của hệ
thống QTDND, đã có tác dụng tích
cực trong việc phòng ngừa, xử lý các
rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống.
Trên cơ sở kết quả giám sát, DIV đã
đưa ra những đánh giá đầy đủ và hiệu
quả của hệ thống quản lý, đánh giá
đo lường các rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi
ro hoạt động, rủi ro thị trường.
Công tác giám sát được đổi mới, cập
nhật những biến động của thị trường
cũng như tình hình kinh tế xã hội, các
quy định chính sách của Nhà nước có
ảnh hưởng tới hoạt động của từng
QTDND, góp phần đem lại hiệu quả
giúp các cơ quan quản lý đưa ra được
các biện pháp khắc phục những tồn
tại, góp phần nâng cao hiệu quả điều
hành của NHNN tại các địa phương.
Hoạt động giám sát đã được triển
khai dưới nhiều hình thức: định kỳ, đột
xuất trong đó có giám sát chuyên sâu
đối với từng QTDND có vấn đề, thành
lập các đoàn giám sát đi làm việc với
NHNN chi nhánh tỉnh và các QTDND.
Nội dung giám sát chuyên sâu các
QTDND có vấn đề đã tập trung vào
những đơn vị có biểu hiện và dấu
hiệu yếu kém, tiêu cực trong hoạt
động, từ đó thu thập, phân tích được
những thông tin chính xác, cụ thể,
nắm bắt được tình hình thực tiễn để
đưa ra những cảnh báo có chất lượng,
kịp thời có những văn bản cảnh báo
kiến nghị, đề xuất phương án giải
quyết phù hợp tới từng QTDND để

khắc phục kịp thời.
Để tăng cường hoạt động giám
sát, tạo sự chuyển biến tích cực trong
công tác giám sát, góp phần nâng
cao hiệu quả trong việc phát hiện các
dấu hiệu mất an toàn của các QTDND,
điều quan trọng là đánh giá đúng
thực trạng, những yếu kém, để đưa ra
các cảnh báo, sớm khắc phục những
hạn chế, hoạt động giám sát của DIV
đối với hệ thống QTDND trong thời
gian tới, cần chú ý một số vấn đề sau:
Một là: Xây dựng hoàn thiện
thêm các phương pháp và chỉ tiêu
giám sát
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát
khoa học, phù hợp với thông lệ quốc
tế, đặc điểm hoạt động của hệ thống
các QTDND, được áp dụng thống
nhất cho tất cả các QTDND. Các chỉ
tiêu này phải có ý nghĩa trong phân
tích, đánh giá trung thực, khách quan
tình hình hoạt động và thực trạng tài
chính của từng QTDND. Đồng thời hệ
thống chỉ tiêu phải thuận lợi để đáp
ứng được công tác giám sát của cơ
quan chức năng.
Hiện nay, phương pháp giám sát
tuân thủ với các nội dung giám sát
theo các quy định đã tỏ ra ít hiệu
quả và chưa theo kịp với sự phát
triển của hệ thống QTDND cũng như
không phù hợp với thông lệ quốc
tế. Phương pháp giám sát tuân thủ
không thể đảm bảo mục tiêu hoạt

động hiệu quả và an toàn của hệ
thống QTDND trong bối cảnh ngày
càng có nhiều QTDND có tình hình
tài chính lành mạnh, tuy nhiên chỉ sau
một thời gian ngắn đã có nhiều biểu
hiện yếu kém trong hoạt động. Trong
khi đó, yêu cầu của việc giám sát là
phải đánh giá được tính đầy đủ, hiệu
quả của hệ thống quản lý, đánh giá
đo lường được các rủi ro tiềm tàng…
Việc vi phạm quy định đảm bảo an
toàn trong hoạt động có thể là dấu
hiệu cho thấy tổ chức đang có rủi ro
tiềm tàng. Trên thực tế, rủi ro có thể
phát sinh từ bất cứ yếu tố nào (vốn,
tài sản, lợi nhuận, thanh khoản…) và
dưới rất nhiều hình thức, mức độ khác
nhau. Chính vì vậy, việc xây dựng một
hệ thống giám sát theo tiêu chí rủi ro
phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt
động của hệ thống QTDND là cần
thiết trong giai đoạn hiện nay.
Hai là: Hoàn thiện nội dung
giám sát
Hiện tại, DIV đang trong giai đoạn
triển khai phương pháp giám sát các
QTDND theo CAMELS, do đó nội dung
trong từng báo cáo giám sát cần được
xây dựng theo các cầu phần của CAMELS và khi có chuyển sang phương
pháp giám sát dựa trên rủi ro thì nội
dung từng báo cáo giám sát cũng cần
thống nhất theo từng loại hình rủi ro,
bao gồm: thống nhất trong báo cáo
giám sát vĩ mô, báo cáo đánh giá xếp
hạng và trong báo cáo cảnh báo sớm.
Việc xây dựng một hệ thống báo cáo

Nguồn thông tin đầu vào có vai trò
quan trọng trong việc nâng cao hiệu
quả hoạt động giám sát, DIV cần tiếp
cận thông tin đầu vào một cách đầy
đủ, kịp thời, chính xác và toàn diện.
Để có được nguồn thông tin đầu vào
có chất lượng, cần có một cơ chế chia
sẻ, trao đổi thông tin giữa DIV đối với
các đơn vị liên quan thực hiện công
tác giám sát các QTDND, đặc biệt
tăng cường phối hợp chia sẻ thông
tin giám sát giữa DIV với NHNN và
các nguồn khác như thị trường, báo
chí, các tổ chức và cá nhân có ảnh
hưởng đến tình hình hoạt động của
QTDND…
Ngoài ra, để tăng cường sự phối kết
hợp giữa DIV và các QTDND, cần tổ
chức nhiều đoàn đi khảo sát tình hình
hoạt động của các QTDND điển hình
về mô hình hoạt động, chất lượng
hoạt động, qua đó có những giải
pháp để hoàn thiện phương pháp
và nội dung giám sát phù hợp với hệ
thống QTDND.
Hệ thống QTDND có vai trò quan
trọng trong công cuộc xóa đói, giảm
nghèo, ổn định đời sống người dân
vùng nông thôn và là cầu nối trong
việc thực hiện các chính sách tín
dụng nông nghiệp, nông thôn của
Nhà nước. Đảm bảo cho hệ thống
QTDND hoạt động ổn định, đạt được
kết quả, rất cần thiết phải có một cơ
chế quản lý, giám sát phù hợp. Chính
vì vậy, DIV cần tăng cường hơn nữa
hoạt động giám sát đối với hệ thống
QTDND, đặc biệt đối với các QTDND
có tình hình hoạt động yếu kém để
góp phần ổn định hệ thống QTDND,
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ
được Đảng và Chính phủ giao phó./.
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mới có gần 20 năm hoạt động nhưng
việc huy động vốn của các khách
hàng rất tích cực và đạt hiệu quả cao.
Chính sách BHTG đã tạo hành lang
pháp lý để bảo vệ cho hoạt động của
các TCTD và quyền lợi của người gửi
tiền có vốn dư thừa, giúp họ an tâm
hơn khi gửi tiền vào các QTDND để
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.

ĐƯA CHÍNH SÁCH BHTG ĐẾN VỚI
VÙNG ĐẤT TÂY BẮC
Phòng Thông tin tuyên truyền - DIV
“Có thể nói, chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) thời gian qua đã tích cực đồng hành, phát huy vai trò ổn định
hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), phát triển kinh tế địa phương và củng cố niềm tin, nâng cao
chất lượng sống người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” – ông Bùi Văn Xưởng, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa
Bình cho biết.

Chính sách BHTG – chứng chỉ
niềm tin
Theo Theo ông Bùi Văn Xưởng –
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa
Bình, tính đến ngày 31/8/2016, tổng
nguồn vốn huy động trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình đạt 16.209 tỷ đồng, tăng
9,8% so với thời điểm cuối năm 2015;
dư nợ cho vay đạt 14.242 tỷ đồng,
tăng 10,2% và tỷ lệ nợ xấu là 1,7%. Đây
là những kết quả tích cực của ngành
ngân hàng tỉnh với sự đóng góp
không nhỏ của chính sách BHTG.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (DIV) những năm qua đã tích cực
đồng hành với các TCTD, đặc biệt là
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hệ thống QTDND để triển khai tuyên
truyền sâu rộng chính sách BHTG
đến người gửi tiền, qua đó góp phần
đẩy mạnh hoạt động huy động vốn
nhàn rỗi phục vụ phát triển kinh tế
địa phương, đồng thời giúp các TCTD
hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu
quả. Riêng đối với trường hợp của
QTDND Chăm Mát, nếu không có sự
đồng hành của DIV thì chắc chắn hoạt
động của Quỹ vẫn còn gặp nhiều khó
khăn và chưa thể ổn định trở lại – ông
Bùi Văn Xưởng cho biết thêm.
Chúng tôi nhận thức được hệ
thống ngân hàng là huyết mạch của
nền kinh tế. Trong đó, DIV đóng vai
trò vô cùng quan trọng đối với hoạt

động ngân hàng, tạo lòng tin, vị thế
của một TCTD đối với khách hàng.
Các QTDND tham gia BHTG sẽ được
nâng cao vị thế, qua đó giúp thu hút
được nguồn lực tài chính huy động tại
chỗ trong dân cư để phát triển kinh tế
trên địa bàn” – ông Trần Văn Tám, Chủ
tịch HĐQT QTDND Phường Chăm Mát
nhận định.
Theo ông Đinh Trọng Toàn – Chủ
tịch UBND Thị trấn Cao Phong, BHTG
là chính sách ưu việt của Chính phủ
nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi
tiền, đặc biệt là những người gửi tiền
nhỏ lẻ tại các khu vực nông thôn. Đối
với một Quỹ sinh sau đẻ muộn như
QTDND Thị trấn Cao Phong, tuy chỉ

Vừa là người vay để phục vụ kinh
doanh vườn cam quy mô lớn, đồng
thời gửi tiền nhàn rỗi tại QTDND Thị
trấn Cao Phong, anh Nguyễn Thanh
Sơn cho biết, trong quá trình 6 năm
liên tục vay và gửi tiền tại đây, anh
cũng nắm được chính sách BHTG và
thấy đây là một Quỹ uy tín, được nhà
nước cho phép thành lập và được
cấp chứng nhận BHTG. Cùng với việc
được cán bộ Quỹ tuyên truyền về
chính sách BHTG, anh cũng như một
số người dânnhiều người khác cảm
thấy rất yên tâm khi gửi tiền vào Quỹ.

Mong chính sách BHTG sẽ đến
gần hơn với người dân
Để nâng cao nhận thức công chúng
về chính sách BHTG, đồng thời giúp
đưa hình ảnh của DIV đến gần hơn
với người dân, trong thời gian tới, DIV
cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với
Chi nhánh NHNN tỉnh, chính quyền
địa phương để tuyên truyền chính
sách BHTG và tích cực chia sẻ thông
tin giữa các bên để chính sách BHTG
thực sự trở thành cầu nối giữa người
gửi tiền và các tổ chức tham gia BHTG”
– ông Bùi Văn Xưởng, Giám đốc Chi
nhánh NHNN tỉnh Hòa Bình kiến nghị.
Đồng quan điểm, trên, ông Đinh
Trọng Toàn – Chủ tịch UBND Thị trấn
Cao Phong cho rằng, công tác tuyên
truyền chính sách BHTG thời gian
qua tuy đã đạt được một số kết quả
tích cực nhưng vẫn còn một số hạn
chế, đặc biệt là nhiều người dân còn
chưa biết đếnhiểu rõ chính sách này.

Do đó, về phía địa phương và cũng
như QTDND Thị trấn Cao Phong sẽ
tích cực phối hợp với DIV cùng cùng
các cơ quan ban ngành khác, để đẩy
mạnh tuyên truyền cho người dân và
các thành viên Quỹ, - những người có
vốn để họ tiếp tục đặt niềm tin và gửi
tiền vào Quỹ.
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch HĐQT
QTDND Phường Chăm Mát cho rằng,
đối với các khu vực nông thôn nơi
việc tiếp cận với chính sách BHTG
còn nhiều hạn chế, DIV nên tích cực
tuyên truyền thông qua các đoàn
thể chính trị, xã hội, đặc biệt là Đảng,
chính quyền địa phương nơi TCTD
hoạt động, và QTDND cũng là một
đầu mối quan trọng để DIV thực hiện
mục tiêu này, tiêu biểu có thể kể đến:
Hội nghị khách hàng, Hội nghị tuyên
truyền Luật BHTG hay quyền và nghĩa
vụ của TCTD, trách nhiệm của DIV đối
với tiền gửi của người dân tại Quỹ…
Thông qua các nội dung và hình thức
này, chắc chắn người dân sẽ biết
nhiều hơn đến chính sách BHTG và
đặt nhiều niềm tin hơn nơi các TCTD
huy động tiền gửi.
Là người dành rất nhiều sự quan
tâm đối với chính sách BHTG, ông
Trịnh Đức Thắng – Người gửi tiền tại
QTDND Chăm Mát cho biết, trong
chương trình hoạt động của Quỹ các
năm từ sơ kết, tổng kết và qua các đại
hội đều được tuyên truyền về chính
sách BHTG hay ở các tổ dân phố đều
được nhận tài liệu tuyên truyền. Theo
ông, để triển khai sâu rộng hơn nữa
chính sách BHTG cho người dân, DIV
cần tăng cường kết hợp nhiều mặt,
nhiều ngành, đặc biệt là phối hợp
vớiquan tâm của chính quyền địa
phương để không chỉ các thành viên
trong Quỹ mà để toàn thể nhân dân
được biết, . như Như thế vậy, người
dân sẽ yên tâm hơn khi gửi tiền vào
Quỹ và công tác tuyên truyền sẽ đạt
hiệu quả tốt hơn.

Cùng gửi tiền tại QTDND Phường
Chăm Mát, chị Nguyễn Thị Tình – một
khách hàng lâu năm cho biết, chính
nhờ việc hoạt động liên phường - xã
mà chị đã biết đến chính sách BHTG
và đã yên tâm gửi tiền nhiều năm
tại đây. Theo chị, để nhân dân hiểu
và không bị dao động trước một sự
kiện hay tin đồn nào đó, DIV cần tăng
cường hoạt động tuyên truyền để
đông đảo người dân trên địa bàn biết
nhiều hơn đến chính sách BHTG và
dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra đối với
QTDND thì đã có DIV đứng ra chi trả
và bảo vệ quyền lợi của họ.
Với nguyện vọng được tiếp cận
thêm nhiều thông tin về chính sách
BHTG, anh Nguyễn Thanh Sơn –
người gửi tiền tại QTDND Thị trấn Cao
Phong thể hiện mong muốn DIV sẽ
đẩy mạnh tuyên truyền chính sách
BHTG để những người gửi tiền như
anh yên tâm hơn khi gửi tiền tại Quỹ
và để những dòng tiền này sẽ phục
vụ tích cực cho sản xuất kinh doanh
trên địa bàn. “Tôi sẽ tích cực sử dụng
những tờ rơi của DIV để phát cho gia
đình, bạn bè và những người gửi tiền
như tôi tại Quỹ để họ dần biết đến
chính sách BHTG” – anh nói.
BHTG là cam kết của Chính phủ về
việc bảo vệ quyền lợi của người gửi
tiền và góp phần bảo đảm an toàn,
lành mạnh hoạt động ngân hàng. Ghi
nhận thực tế các nguyện vọng và kiến
nghị từ cơ sở sẽ là nền tảng để DIV
tiếp tục có những định hướng chiến
lược nhằm triển khai hiệu quả hơn
công tác tuyên truyền để chính sách
BHTG thực sự sẽ đi vào đời sống của
người dân và các TCTD trên địa bàn./.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHHTX,
HỆ THỐNG QTDND VÀ TCTCVM THÁNG
8 NĂM 2016

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI
LÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUÝ 3/2016

Phòng Giám sát - DIV
Phòng Giám sát - DIV

Tính đến hết tháng 8/2016, tổng số đơn vị tham gia
bảo hiểm tiền gửi (BHTG) của toàn khối là 1.162 đơn
vị, gồm 01 ngân hàng hợp tác xã (NH HTX), 1.158 quỹ
tín dụng nhân dân (QTDND) và 03 tổ chức tài chính
vi mô (TCTCVM). Tình hình động của toàn khối đến
tháng 8 tương đối ổn định, trong tầm kiểm soát, quy
mô nguồn vốn hoạt động tăng, kết quả kinh doanh
tiếp tục có lãi, chất lượng tín dụng nằm ở ngưỡng an
toàn.

Tiếp tục chủ động về nguồn
vốn huy động
Đến 31/08/2016, nguồn vốn hoạt
động của cả khối tăng 12,3% so với
đầu năm, trong đó, chủ yếu là tăng từ
nguồn vốn chủ sở hữu (8,3%) và vốn
huy động (17%); riêng vốn vay từ các
TCTD khác giảm 35,6%. So với đầu
năm, hệ thống QTDND có tốc độ tăng
nguồn vốn hoạt động cao nhất toàn
khối là 12,8%. Nguồn vốn hoạt động
bình quân của một quỹ là 75 tỷ/quỹtăng 11,9% so với đầu năm.
Vốn chủ sở hữu của toàn khối
chiếm 8,8% tổng nguồn vốn, trong
đó vốn điều lệ hơn 6.500 tỷ, chiếm
66% vốn chủ sở hữu và tăng 4,8% so
với đầu năm. Ngoại trừ vốn điều lệ
của TCTCVM không đổi, vốn điều lệ
của 2 loại hình còn lại đều tăng. Hiện
tại 100% đơn vị trong khối đều đáp
ứng yêu cầu về mức vốn pháp định
theo quy định.
Vốn huy động chiếm 85,4% tổng
nguồn vốn, tăng 17% so với đầu
năm với mức tăng đáng kể ở cả 3 loại
hình, trong đó tăng mạnh nhất là của
TCTCVM (23%). Vốn huy động từ tổ
chức và cá nhân (thị trường I) chiếm
tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn
huy động (84,5%), tăng 15,3% so với

đầu năm, dẫn đầu
là TCTCVM tăng
23%,
QTDND
tăng 16,5%, riêng
NHHTX vốn huy
động thị trường
I giảm 5,2%. Với
hệ thống QTDND,
nguồn vốn huy
động tại chỗ chiếm 88,2% tổng
nguồn vốn hoạt động, bình quân 66
tỷ đồng/quỹ- tăng 15,6% so với đầu
năm. Có thể nói, trong điều kiện cạnh
tranh gay gắt như hiện nay, việc duy
trì tốc độ tăng vốn huy động như trên
là một kết quả đáng khích lệ phù hợp
với tính chất và mục tiêu hoạt động
của hệ thống QTDND là huy động
nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong
dân để cho vay thành viên, góp phần
xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay
nặng lãi khu vực nông nghiệp nông
thôn ở nước ta.

Cần tăng cường kiểm soát
chất lượng tín dụng
Tổng dư nợ cho vay của cả khối
chiếm 72,4% tổng tài sản, tăng 4,6%
so với đầu năm, trong đó cho vay
ngắn hạn là chủ yếu (chiếm 73,9%
tổng dư nợ). So với đầu năm, ngoại
trừ NHHTX có dư nợ giảm 1,8%, hệ
thống QTDND và TCTCVM đều có dư

Đ

ến cuối tháng 9/2016,
có 93 ngân hàng tham
gia bảo hiểm tiền gửi,
bao gồm 35 ngân hàng
thương mại Việt Nam, 02 ngân hàng
liên doanh, 50 chi nhánh ngân hàng
nước ngoài, 06 ngân hàng 100% vốn
nước ngoài. Tình hình hoạt động của
các đơn vị này như sau:

Lãi suất

nợ tăng tương ứng là 6,2%; 9,4%.
Nợ quá hạn của toàn hệ thống tăng
5,9% so với đầu năm, tăng mạnh nhất
là hệ thống QTDND (6,7%), NHHTX
tăng 3,4%, riêng nợ quá hạn của
TCTCVM giảm 7,8%. Đặc biệt lưu ý
nhóm QTDND có chất lượng tín dụng
xấu nhất toàn khối, nợ xấu tăng mạnh
so với đầu năm (14,6%). Mặc dù tính
đến cuối tháng 8/2016, nợ xấu của hệ
thống QTDND chỉ chiếm 1,05% tổng
dư nợ nhưng nợ có khả năng mất
vốn- nợ nhóm 5 rất cao (chiếm 64,2%
nợ xấu). Với chất lượng tín dụng như
trên, đòi hỏi các QTDND phải tăng
cường kiểm soát chặt chẽ các khoản
cho vay từ khâu trước, trong và sau
khi cho vay để ngăn chặn nợ xấu phát
sinh, tích cực thu hồi nợ xấu và thực
hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ,
đảm bảo khả năng bù đắp những tổn
thất cho vay có thể xảy ra.

Kết quả kinh doanh tiếp tục
có lãi

Trong quý 3/2016, lãi suất huy động
VND trong nửa đầu quý tăng nhẹ,
giảm ổn định trở lại trong nửa sau
quý. Cụ thể:
Lãi suất huy động VND của một
số ngân hàng có quy mô nhỏ tăng
khoảng 0,1%-0,3% trong tháng
8/2016, chủ yếu đối với huy động dài
hạn trên 6 tháng. Nguyên nhân của
động thái tăng lãi suất huy động VND
của các ngân hàng này là nhằm cân
đối nguồn vốn ngắn hạn và trung
hạn, để chuẩn bị đáp ứng quy định
theo Thông tư 06/2016/TT-NHNN
của Ngân hàng Nhà nước. Bắt đầu
từ năm 2017, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn
hạn cho vay trung dài hạn tại các nhà
băng sẽ giảm từ 60% xuống 50%. Đến
đầu năm 2018, tỷ lệ này tiếp tục giảm
xuống 40%. Những ngân hàng chưa
đáp ứng được tỷ lệ này vẫn đang đẩy
mạnh huy động vốn.
Trong tháng 9/2016, theo thông tin
từ Ngân hàng Nhà nước, một số ngân
hàng lớn đã điều chỉnh giảm lãi suất
huy động VND. Cụ thể, lãi suất VND
ở các kỳ hạn dưới 1 năm có các mức

giảm khá mạnh, từ 0,3-0,5%/năm.
Theo đó, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
và có kỳ hạn dưới 1 tháng được huy
động ở mức lãi suất 0,3-0,5%/năm,
kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng ở mức
4,2-4,3%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến
dưới 5 tháng ở mức 4,8%/năm, kỳ hạn
từ 5 tháng đến dưới 6 tháng ở mức
5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới
9 tháng ở mức 5,3%/năm, và kỳ hạn
từ 9 tháng đến dưới 12 tháng ở mức
5,5%/năm.
Như vậy, từ đầu năm đến nay,
Ngân hàng Nhà nước luôn bám sát
thị trường, điều hành linh hoạt chính
sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản của
hệ thống, tạo điều kiện để giữ mặt
bằng lãi suất ở mức thấp. Qua đó, sức
ép tăng lãi suất cho vay của các ngân
hàng giảm xuống, đồng thời đảm bảo
các mục tiêu ổn định tỷ giá, tăng dự
trữ ngoại hối nhà nước.

Huy động vốn
6 tháng đầu năm, vốn huy động
của hệ thống các tổ chức tín dụng
tăng khoảng trên 11% so với cuối năm
2015, theo công bố của Ngân hàng
Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình huy
động vốn của các ngân hàng đang
có chiều hướng tăng trưởng chậm
hơn so với giai đoạn đầu năm, thanh
khoản của các ngân hàng tương đối
dồi dào. Trong khi tốc độ tăng trưởng
huy động vốn quý 1/2016 là khoảng
5%, quý 2/2016 là khoảng 6%, trong
quý 3/2016, tổng vốn huy động toàn
hệ thống không cao hơn nhiều so với
quý 2/2016. Nguyên nhân có thể do

vốn huy động đã tăng trưởng mạnh
hơn tín dụng trong những tháng
đầu năm 2016. Đến nay, một số ngân
hàng đang ở trong tình trạng dư thừa
vốn. Do đó, chưa có áp lực khiến các
ngân hàng tăng huy động vốn.

Tín dụng
Từ đầu năm 2016, tín dụng của
hệ thống ngân hàng liên tục tăng
trưởng qua các tháng. Đến cuối tháng
6/2016, theo số liệu do NHNN công
bố, tín dụng đối với nền kinh tế đạt
5.038 tỷ đồng, tăng 8,21% so với cuối
năm 2015.
Tính đến cuối tháng 6/2016, tín
dụng tăng trưởng chưa đạt ½ mục
tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% của
cả năm 2016. Như vậy, để hoàn thành
mục tiêu, tín dụng của hệ thống ngân
hàng còn phải tăng khoảng 10-12%.
Với diễn biến mang tính chu kỳ, tín
dụng thường tăng mạnh trong những
tháng cuối năm, cùng điều kiện lãi
suất cho vay đang được hạ thấp thì
khả năng tốc độ tăng trưởng tín dụng
sẽ tăng cao trong những tháng cuối
năm 2016.

Chất lượng tín dụng
Chất lượng tín dụng yếu kém cũng
là một nguyên nhân kìm hãm tăng
trưởng tín dụng. Theo thống kê của
Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối
tháng 6/2016, tỷ lệ nợ xấu của toàn
hệ thống là 2,58% giảm 0,4% so với
quý 1/2016 nhưng vẫn cao hơn mức
2,55% vào cuối năm 2015. Mặc dù tỷ

(Xem tiếp trang 30)
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CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC TỔ CHỨC
THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 8 THÁNG
ĐẦU NĂM 2016
Phòng Kiểm tra - DIV
Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá tình hình, quy mô hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) thông qua công tác giám sát từ xa để xác định nội dung, định kỳ kiểm tra phù hợp, năm 2016, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 463 tổ chức tham gia BHTG, trong đó có 42
ngân hàng, 419 Quỹ tín dụng nhân dân và 2 Tổ chức tài chính vi mô.

V

ới tinh thần chủ động,
ngay từ đầu năm, các đơn
vị kiểm tra trong toàn hệ
thống DIV đã tích cực triển
khai thực hiện kế hoạch kiểm tra được
Hội đồng quản trị phê duyệt. Theo đó,
tính đến hết tháng 8/2016, toàn hệ
thống đã kiểm tra được 317 tổ chức
tham gia BHTG (đạt 68,5% so với kế
hoạch được duyệt), bao gồm 27 Ngân
hàng, 289 Quỹ tín dụng nhân dân và
01 Tổ chức tài chính vi mô.

lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của cả hệ
thống ngân hàng vẫn dưới 3% như
mục tiêu NHNN đã đề ra, nhưng tại
một số ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu đang
ở mức cao hơn so với trung bình của
hệ thống.
Để giải quyết nợ xấu tăng cao, một
trong số các biện pháp xử lý của các
ngân hàng là bán nợ cho VAMC. Tuy
nhiên, VAMC đã hạn chế mua lại các
khoản nợ xấu. VAMC đã xây dựng kế
hoạch năm 2016 mua 40 nghìn tỷ
đồng nợ xấu, giảm một nửa so với các
năm trước. Đến cuối tháng 8/2016,
theo thông tin của VAMC, cơ quan này
mới mua được khoảng 7.400 tỷ đồng
của 12 tổ chức tín dụng. Như vậy, sau
khi giảm nợ xấu trên sổ sách các ngân
hàng xuống dưới 3%, VAMC đã hạn
chế mua nợ xấu.

Một vài lưu ý và nhận định
Thứ nhất, quy mô hoạt động huy
động vốn và hoạt động tín dụng của
hệ thống ngân hàng đang có tốc độ
tăng trưởng chậm lại so với những
quý trước do một số ngân hàng đang
điều chỉnh cấu trúc huy động vốn
và tín dụng để phù hợp với các quy
định mới được ban hành. Theo chu kỳ
hoạt động hàng năm, quy mô hoạt
động của hệ thống ngân hàng sẽ
tăng trưởng mạnh trở lại trong những
tháng cuối năm.
Thứ hai, chất lượng tín dụng chưa
được cải thiện có thể khiến các ngân
hàng không còn duy trì được khả
năng sinh lời cao trong thời gian tới.
Để duy trì hoạt động ổn định, các
ngân hàng cần nâng cao chất lượng

tín dụng, tăng cường xử lý nợ xấu.
Thứ ba, công tác kiểm tra, giám
sát hoạt động của các ngân hàng
cần được duy trì chặt chẽ, thường
xuyên và liên tục nhằm sớm phát
hiện những biến động bất thường, có
nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt
động của hệ thống ngân hàng./.

Nội dung kiểm tra được thực hiện
theo quy định tại Quy chế kiểm tra
của DIV đối với các tổ chức tham
gia BHTG ban hành kèm theo Quyết
định số 801/QĐ-BHTG-HĐQT ngày
30/12/2015 của Hội đồng quản trị DIV,
bao gồm kiểm tra những thay đổi, bổ
sung về hồ sơ pháp lý tham gia BHTG;
Việc quản lý và niêm yết Chứng nhận
tham gia BHTG; Việc chấp hành các
quy định về thông tin báo cáo; Việc
tính và nộp phí BHTG. Trong đó, đối
với các Quỹ tín dụng nhân dân xếp
loại ở mức 4 và mức 5 theo kết quả
của giám sát từ xa, DIV còn tập trung
vào kiểm tra về việc hạch toán, quản
lý tài khoản tiền gửi được bảo hiểm và
hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên
quan đến tiền gửi được bảo hiểm.
Kết quả kiểm tra đã phát hiện một
số tổ chức tham gia BHTG có vi phạm
quy định của pháp luật về BHTG. Cụ
thể:

Về việc tính và nộp phí BHTG, số đơn
vị vi phạm về tính và nộp phí BHTG
chiếm tỷ lệ lớn (242/317 đơn vị, chiếm
76%), trong đó có 209 đơn vị nộp thừa
với số tiền 410 triệu đồng, 33 đơn vị
nộp thiếu với số tiền 1.123 triệu đồng.
Nguyên nhân của việc tính và nộp
phí BHTG thiếu chính xác chủ yếu là
do các đơn vị xác định số dư tiền gửi
thuộc đối tượng bảo hiểm chưa đúng
theo quy định của pháp luật như
không loại trừ các loại tiền gửi không
được bảo hiểm theo quy định tại
điều 19, Luật BHTG hoặc không tính
phí đối với một số khoản tiền gửi của
cá nhân được BHTG. Trong quá trình
kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã chỉ rõ
nguyên nhân, hướng dẫn, giải thích
cho các tổ chức tham gia BHTG nhận
thức đúng về đối tượng tiền gửi được
bảo hiểm theo quy định để hạn chế
việc nhầm lẫn, sai sót vào kỳ tính phí
tiếp theo.
Về hồ sơ pháp lý tham gia BHTG, qua

28

Số 33 / Quý III - 2016

công tác kiểm tra, phát hiện 112/317
đơn vị vi phạm (chiếm 35% số đơn vị
được kiểm tra) do chưa gửi bổ sung
kịp thời những thay đổi về hồ sơ pháp
lý đã được cấp có thẩm quyền quyết
định chuẩn y theo quy định cho DIV.
Về niêm yết Chứng nhận tham gia
BHTG, nhìn chung các đơn vị được
kiểm tra đều thực hiện việc niêm
yết công khai Chứng nhận tham gia
BHTG đúng quy định, ở vị trí người gửi
tiền dễ quan sát. Tuy nhiên, vẫn còn 4
đơn vị vi phạm nội dung này.
Đặc biệt trong tháng 8 vừa qua, DIV
đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và
phát triển Việt Nam (BIDV) kiểm tra
việc quản lý và niêm yết chứng nhận
tham gia BHTG tại tất cả các chi nhánh
và điểm giao dịch của BIDV. Trong đó,
DIV đã thành lập 36 đoàn kiểm tra
để thực hiện kiểm tra đối với 50%
số lượng điểm giao dịch của BIDV
(gần 500 điểm) và BIDV tự kiểm tra
www.div.gov.vn 29
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TIN BHTG TRONG NƯỚC
các điểm giao dịch còn lại. Hiện nay,
Phòng Kiểm tra – Trụ sở chính đang
tổng hợp kết quả kiểm tra để báo cáo
Tổng giám đốc.
Về chấp hành quy định thông tin,
báo cáo, theo kết quả kiểm tra, có
52/317 đơn vị vi phạm, trong đó có
45 Quỹ tín dụng nhân dân và 7 Ngân
hàng.
Như vậy, qua kết quả kiểm tra 8
tháng đầu năm 2016, số lượng các
đơn vị có vi phạm quy định của pháp
luật về BHTG vẫn chiếm tỷ lệ khá cao
so với tổng số đơn vị được kiểm tra,
đặc biệt là vi phạm trong việc tính và
nộp phí BHTG. Do đó, với những vi
phạm được phát hiện qua kiểm tra,

các đoàn kiểm tra đều phân tích rõ
nguyên nhân và có kiến nghị với các
đơn vị được kiểm tra để có biện pháp
khắc phục kịp thời. Đồng thời, thông
báo, kiến nghị với NHNN trên địa bàn
trong việc chia sẻ thông tin về tình
hình hoạt động cũng như các biện
pháp xử lý, chấn chỉnh vi phạm sau
kiểm tra.
Có thể nói, 8 tháng đầu năm 2016,
được sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh
đạo DIV cùng với sự nỗ lực của đội ngũ
cán bộ kiểm tra toàn hệ thống, công
tác kiểm tra đã đạt được những kết
quả đáng ghi nhận, phát hiện nhiều
tổ chức tham gia BHTG có vi phạm
quy định của pháp luật về BHTG, từ đó
có kiến nghị xử lý kịp thời. Các đoàn

kiểm tra chấp hành đúng quy định
về trình tự, thủ tục kiểm tra; đảm bảo
thời gian và kế hoạch được duyệt. Việc
báo cáo kết quả kiểm tra theo định kỳ
tháng, quý, năm đều đảm bảo đầy đủ
và đúng thời hạn quy định.
Cùng với những kết quả đạt được
trong 8 tháng đầu năm, trong thời
gian còn lại các đơn vị kiểm tra cần
tiếp tục chủ động, khẩn trương xây
dựng đề cương, tiến độ thực hiện, tổ
chức quán triệt, tập huấn cho cán bộ
trước khi triển khai, phấn đấu hoàn
thành 100% kế hoạch được giao
trong tháng 11/2016 và các nhiệm vụ
đột xuất được giao./.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHHTX...
Tính riêng 8 tháng đầu năm, tổng
thu nhập tăng 8,8% so với cùng kỳ
năm trước, trong đó thu từ lãi chiếm
97,8% tổng thu nhập. Tổng chi phí
tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước
với chi phí trả lãi chiếm 62,8% tổng
chi phí. Chênh lệch thu nhập, chi phí
tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước,
trong đó chênh lệch thu nhập, chi phí
của QTDND tăng 17,3%, TCTCVM tăng
14,4%. Riêng kết quả kinh doanh của
NHHTX có lãi nhưng chưa cao. Đến
hết tháng 8/2016, kết quả kinh doanh
giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước,
ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng của toàn
khối so với cùng kỳ. Toàn khối có
94,1% đơn vị có kết quả kinh doanh
có lãi.

Một số lưu ý và nhận định
Thứ nhất: Quy mô hoạt động của
các QTDND còn nhỏ, vốn tự có/tổng
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tài sản thấp (6,4%), tiềm lực tài chính
chưa cao là điểm bất lợi trong hoạt
động của các QTDND trong cạnh
tranh và hội nhập. Do vậy, để củng cố
vốn tự có, ngoài việc tăng cường vốn
điều lệ, đòi hỏi các QTDND cần không
ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động,
gia tăng lợi nhuận tích lũy để trích lập
vào các quỹ (Quỹ dự trữ bổ sung vốn
điều lệ, Quỹ đầu tư phát triển nghiệp
vụ, Quỹ dự phòng tài chính).
Thứ hai, tốc độ tăng trưởng nguồn
vốn huy động vượt xa tốc độ tăng
trưởng dư nợ cho vay so với đầu năm,
dễ dẫn đến nguy cơ mất cân đối giữa
huy động và cho vay của toàn khối. Cụ
thể, đối với NHHTX, trong khi vốn huy
động tăng 18,9% thì tổng dư nợ giảm
1,8%. Còn đối với hệ thống QTDND và
TCTCVM, tốc độ tăng trưởng nguồn
vốn huy động gấp khoảng 2,5 lần tốc
độ tăng trưởng dư nợ. Để giải quyết

Sinh viên Đại học Kinh tế ĐHQGHN tìm hiểu chính sách
BHTG

(Tiếp trang 26)

vấn đề này, cả hệ thống cần cơ cấu
lại nguồn vốn và sử dụng vốn thông
qua các công cụ điều hành hoạt
động như lãi suất, chính sách khách
hàng để giảm dần sự bất cân đối giữa
nguồn vốn và sử dụng vốn, nâng cao
hiệu quả hoạt động.
Thứ ba, cần tiếp tục kiểm soát chất
lượng tín dụng tại các QTDND. Thực
tế cho thấy, so với đầu năm, tổng
dư nợ cho vay của hệ thống QTDND
chỉ tăng 6,2% trong khi nợ xấu tăng
đến 14,6%, chất lượng các khoản cho
vay của hệ thống suy giảm. Vì vậy,
hệ thống QTDND cần nâng cao chất
lượng thẩm định khách hàng, thực
hiện chế độ phân tán rủi ro và tập
trung thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, tạo
môi trường hoạt động kinh doanh
tiền tệ an toàn, hiệu quả./.

N

gày 29/9, tại Hà Nội, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV) phối hợp với trường
Đại học Kinh tế - Đại học
Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình
giao lưu Tìm hiểu về chính sách Bảo
hiểm tiền gửi (BHTG). Đây là sự kiện
trong chuỗi hoạt động của DIV nhằm
chia sẻ, tuyên truyền chính sách BHTG
sâu, rộng hơn tới công chúng, đặc biệt
là sinh viên các trường đại học. Buổi
giao lưu tuyên truyền chính sách BHTG
đã thu hút được sự quan tâm và tham
gia của các giảng viên đang công tác
tại ĐH Kinh tế và gần 150 sinh viên.
Trong buổi giao lưu, để khách mời
và sinh viên nắm rõ hơn về các nghiệp
vụ của DIV, Phó Tổng giám đốc DIV
Ngô Quang Lương đã có bài giới thiệu
tổng quan về chính sách BHTG và hoạt
động của DIV. Đồng thời, sinh viên đã
được giao lưu với Chủ tịch HĐQT DIV
Nguyễn Quang Huy và Hiệu trưởng
Trường đại học Kinh tế Nguyễn Hồng
Sơn, trao đổi, giải đáp thắc mắc và làm
rõ thêm nhiều vấn đề: phí BHTG, hạn

mức trả tiền bảo hiểm, chính sách bảo
vệ người gửi tiền và nguồn lực của DIV;
hoạt động đào tạo của Trường đại học
Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bên cạnh đó, đại diện Ngân hàng
Chính sách xã hội đã giới thiệu chương
trình tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần
trang trải chi phí cho việc học tập, sinh
hoạt trong thời gian theo học tại các
trường. Đây là một trong những chính
sách quan trọng phù hợp với nguyện
vọng của người dân và xu thế phát
triển của xã hội,đáp ứng thông điệp
của Chính phủ: “Không để học sinh,
sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn
về tài chính”.
Qua buổi giao lưu, với các hoạt động
chia sẻ và tương tác, sinh viên ĐH Kinh
tế đã hiểu sâu sắc hơn về chính sách
BHTG, về DIV – tổ chức thay mặt Chính
phủ bảo vệ người gửi tiền - cũng như
có thêm những kiến thức về tài chính
và hệ thống các tổ chức tín dụng của
Việt Nam./.

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Chấn chỉnh cho vay mới trả nợ
trước hạn, cấp tín dụng theo hình
thức cho vay tuần hoàn. Ngày
16/9, NHNN có công văn số 6960
về việc chấn chỉnh cho vay mới trả
nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng
theo hình thức cho vay tuần hoàn
của các tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài. NHNN yêu
cầu các TCTD dừng thực hiện việc
cho vay mới trả nợ trước hạn và/
hoặc cấp tín dụng theo hình thức
cho vay tuần hoàn tại TCTD đúng
theo nội dung chỉ đạo tại công
văn số 7059/NHNN-TTGSNH ngày
26/9/2014 của Thống đốc NHNN.
NHNN phản hồi kiến nghị gói
30.000 tỷ của HoRea. Tháng 9,
NHNN có văn bản trả lời các kiến
nghị của Hiệp hội Bất động sản
thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) về
một số ý kiến đối với Thông tư số
25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016
hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở
có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 (Thông
tư 25). Theo văn bản, NHNN đã đồng
ý không gia hạn giải ngân tái cấp
vốn cho nhóm khách hàng doanh
nghiệp mà chỉ gia hạn giải ngân tái
cấp vốn đối với nhóm khách hàng
cá nhân. NHNN cũng khẳng định
việc cho phép gia hạn giải ngân tái
cấp vốn chương trình cho vay hỗ trợ
nhà ở theo Nghị quyết 02/2013 của
Chính phủ đối với các hợp đồng tín
dụng đã ký trước ngày 31/3/2016
của các khách hàng cá nhân, hộ
gia đình vay để mua, thuê, thuê
mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo
sữa chữa lại nhà ở của mình (nhóm
khách hàng cá nhân) tối đa đến
ngày 31/12/2016.
Đảm bảo an toàn trong hoạt
động thanh toán. Ngày 7/9, Văn
phòng Chính phủ có văn bản 7469/
VPCP-KTTH về việc đảm bảo an
ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt
động thanh toán. Theo văn bản
trên, NHNN chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan tăng cường
công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm
tra đảm bảo việc chấp hành các qui
định của pháp luật về hoạt động
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Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

N

gày 23/9, tại Cao
Bằng, Đảng ủy
Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (DIV)
tổ chức hội nghị Tập huấn
nghiệp vụ công tác Đảng cho
các đồng chí tham gia cấp ủy
các cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm
tra (UBKT) Đảng ủy các cấp và
cán bộ chuyên trách công tác
Đảng.
Hội nghị tập trung nghiên cứu ba
chuyên đề về: Công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của
cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng
Đảng của cấp ủy và công tác thu nộp,
sử dụng Đảng phí.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại
biểu tham dự chương trình về nguồn
tại di tích lịch sử Pác Bó – Cao Bằng./.

Tập huấn kỹ năng viết tin bài và
sử lý khủng hoảng truyền thông

T

ừ ngày 12 đến 14/9, tại Phú
Thọ, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (DIV) tổ chức Khóa tập
huấn kỹ năng viết tin, bài và
xử lý khủng hoảng truyền thông cho
các cán bộ làm công tác thông tin
tuyên truyền và có liên quan tại trụ sở
chính và các chi nhánh của DIV. Tham
gia giảng dạy có TS. Đinh Thu Hằng –
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Phó trưởng khoa Phát thanh – Truyền
hình, Học viện Báo chí - Tuyên truyền
và ông Bùi Ngọc Hải – Tổng biên tập
báo điện tử Soha. Trong khóa học, các
cán bộ DIV đã được các giảng viên
chia sẻ những kiến thức thiết thực
và thực hành viết tin, bài; đặt tít tin
bài; nhận diện và xử lý khủng hoảng
truyền thông./.

thanh toán. Đồng thời có biện pháp
khuyến khích, yêu cầu các ngân
hàng đầu tư phát triển hạ tầng công
nghệ nhằm nâng cao chất lượng
dịch vụ, đảm bảo an toàn, an ninh
các dịch vụ thanh toán; tuyên truyền
sâu rộng, hướng dẫn cụ thể cho
người dân về cách sử dụng các dịch
vụ thanh toán an toàn, hạn chế rủi
ro và phòng tránh tội phạm. Tiếp đó,
ngày 29/8/2016, Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)
đã có văn bản số 6466/NHNN-TT
yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch
vụ thanh toán, Hiệp hội Ngân hàng
Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám
sát ngân hàng, NHNN chi nhánh
tỉnh, thành phố tăng cường các biện
pháp phòng, chống rủi ro, gian lận
trong hoạt động thanh toán.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án nâng cao khả năng tiếp cận
dịch vụ ngân hàng cho nền kinh
tế. Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ
đã ký Quyết định số 1726/QĐ-NHNN
phê duyệt Đề án nâng cao khả năng
tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền
kinh tế. Theo đó, mục tiêu của Đề án
là nâng cao khả năng tiếp cận các
dịch vụ ngân hàng cơ bản phù hợp
với nhu cầu, có chất lượng, có mức
chi phí hợp lý đối với đại bộ phận
dân cư ở độ tuổi trưởng thành và
doanh nghiệp, nhất là dân cư ở vùng
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các
doanh nghiệp nhỏ và vừa, dựa trên
hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt
động an toàn, lành mạnh, có trách
nhiệm và phát triển bền vững. Đến
năm 2020, phấn đấu 70% dân số
trưởng thành có tài khoản thanh
toán tại hệ thống ngân hàng; ít nhất
20 chi nhánh, phòng giao dịch của
ngân hàng thương mại trên 100.000
dân số trưởng thành; khoảng 35 40% số người trưởng thành ở nông
thôn có tiết kiệm tại các tổ chức tín
dụng; khoảng 50 - 60% số doanh
nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động
vay vốn của các tổ chức tín dụng;...
Lãi suất liên ngân hàng chạm
đáy trong nhiều năm trở lại đây.
Trong tuần đầu tháng 9, lãi suất

liên ngân hàng ở cả ba kỳ hạn đều
giảm mạnh và lãi suất cho vay qua
đêm đã về dưới mức 0,5%/năm. Đây
là lần đầu tiên trong nhiều năm lãi
suất trên thị trường tiền tệ tụt xuống
dưới ngưỡng thấp như vậy. Theo đó,
lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm
trong tuần qua có ngày giảm xuống
quanh mức 0,4%/năm, hiện đứng
ở mức 0,46%/năm. Lãi suất kỳ hạn
một tuần và hai tuần đã giảm lần
lượt 0,54 điểm phần trăm và 0,47
điểm phần trăm chỉ trong một tuần,
về mức 0,5% và 0,8%/năm vào ngày
cuối tuần. Lãi suất cho vay tiền đồng
kỳ hạn 3 tuần ở mức 1,5%/năm và
một tháng ở mức 1,9%/năm.
Thực hiện quy định về lao động,
tiền lương tại các Công ty do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
trong ngành Ngân hàng. Ngày
18/8, NHNN đã ban hành văn bản số
6255/NHNN-TCCB về việc thực hiện
quy định về lao động, tiền lương,
thù lao, tiền thưởng trong công ty
TNHH do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ. Cụ thể, Thống đốc NHNN
yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân
hàng Xây dựng Việt Nam, Ngân
hàng Dầu khí toàn cầu, Ngân hàng
Đại Dương, Bảo hiểm Tiền gửi Việt
Nam, Công ty Quản lý tài sản của các
tổ chức tín dụng Việt Nam, Nhà máy
In tiền Quốc gia thực hiện đúng các
nội dung quy định tại Nghị định số
51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và
Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày
13/6/2016 của Chính phủ.

Dự án FSMIMS tổ chức
các khóa đào tạo

T

rong Quý II/2016, Ban triển
khai dự án (TKDA) FSMIMS
hợp phần Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam đã tổ chức
đào tạo người sử dụng và quản trị vận
hành hệ thống đối với các phân hệ:
Giám sát rủi ro, Tài chính, Kiểm toán
nội bộ, Xử lý. Đồng thời, trong khuôn
khổ dự án, Ban TKDA cũng đã phối

hợp với đối tác tổ chức khóa đào tạo
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp.
dành cho cán bộ 8 Module của DIV
và FIS đang triển khai dự án. Kỹ năng
thuyết trình sẽ là nền tảng để các cán
bộ này tiếp tục đóng vai trò giảng
viên thực hiện các khóa đào tạo trong
khuôn khổ dự án./.

Nâng cao chất lượng công tác
văn thư, lưu trữ cho cán bộ DIV

Ông Lê Minh Hưng được Quốc
hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ
Thống đốc NHNN. Tại kỳ họp thứ
nhất Quốc hội khóa XIV, các thành
viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
được Quốc hội phê chuẩn gồm có 5
Phó thủ tướng, 17 Bộ trưởng, 4 Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ và đều
nhận được số phiếu quá bán. Trong
đó, Đ/c Lê Minh Hưng đã được Quốc
hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tỷ
lệ tán thành cao (đạt 464/487 phiếu,
tương đương 93,93%) và là người
có tuổi đời trẻ nhất trong các thành
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N

gày 26/8/2016, tại Hà Nội,
Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (DIV) tổ chức Hội
nghị trực tuyến Tập huấn
văn thư, lưu trữ cho các cán bộ tại trụ
sở chính và các chi nhánh của DIV.
Tham gia giảng dạy có Ths. Nguyễn
Thị Lan Anh – Phó Trưởng ban Thanh
tra Giáo dục và Đào tạo, giảng viên
Học viện Hành chính Quốc gia.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

thông tin mới trong quản lý văn thư,
lưu trữ và những thay đổi do các cơ
quan của Chính phủ thường xuyên
ban hành, cập nhật các văn bản mới,
công tác văn thư lưu trữ có những
thay đổi về mặt pháp lý và kỹ thuật.
Hội nghị tập huấn được tổ chức
nhằm giúp cán bộ phụ trách công
tác văn thư lưu trữ thích ứng kịp thời
với các thay đổi nêu trên, có phương
pháp quản lý hợp lý, khoa học./.

Với việc ứng dụng công nghệ

Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ
tại hai chi nhánh mới của DIV

T

ừ ngày 01 đến ngày
5/8/2016, tại Hà Nội, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV) tổ chức khóa đào tạo
cho các cán bộ mới tuyển dụng tại chi
nhánh DIV Khu vực Tây Bắc Bộ và Chi
nhánh DIV tại TP. Đà Nẵng.
Khóa đào tạo là cơ hội tốt để cán
bộ mới học tập, rèn luyện và tiếp cận
những kiến thức tổng quan về DIV,
giúp cán bộ mới nắm bắt được cơ

34

Số 33 / Quý III - 2016

chế, chính sách và những quy định
trong hoạt động BHTG, cách thức
hoạt động của chi nhánh để có thể
sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi chi
nhánh khai trương và đi vào hoạt
động. Các cán bộ được đào tạo toàn
diện các nghiệp vụ BHTG như kiểm
tra, giám sát, thông tin tuyên truyền,
kế toán… với sự tham gia giảng dạy
của lãnh đạo các phòng, ban chủ
chốt tại trụ sở chính./.

viên của Chính phủ.
NHNN dẫn đầu các bộ ngành
về cải cách hành chính. Theo Kết
quả chỉ số cải cách hành chính (Par
Index) được Bộ Nội vụ công bố ngày
17/8, NHNN đứng đầu trong các bộ
ngành với 89,42 điểm. Tiếp đó là Bộ
Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư. Theo Thứ trưởng
Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, chỉ số
cải cách hành chính năm 2015 của
khối các bộ ngành, so với năm ngoái
có một số điểm đáng chú ý như:
Khoảng cách giữa vị trí đầu và cuối
đã được rút ngắn. Theo đó, khoảng
cách giữa Ngân hàng Nhà nước với
bộ đứng cuối là Thông tin - Truyền
thông chỉ còn 7,38 điểm, con số này
của năm 2014 là hơn 10 điểm.

hướng đến năm 2020. Kế hoạch
trên được ban hành dựa trên căn cứ
nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ giao
tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP
ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/
NQ-CP ngày 16/5/2016. Kế hoạch
hành động gồm có 7 giải pháp,
nhiệm vụ chính. Trong giai đoạn
2016 – 2017, Các đơn vị thuộc Ngân
hàng Nhà nước và các tổ chức tín
dụng cần xây dựng và hoàn thiện
một số nhiệm vụ. Giai đoạn 2018 –
2020, Việt Nam phấn đấu hướng tới
mục tiêu duy trì chỉ số tiếp cận tín
dụng của Việt Nam trong nhóm 30
nước đứng đầu theo đánh giá của
World Bank. Tiếp tục duy trì bền vững
tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư
nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của
Việt Nam.
PV

NHNN hấp thuận chủ trương
cấp phép thành lập 4 QTDND.
Ngày 21/7/2016, Thống đốc NHNN
Việt Nam đã ban hành các văn bản
số 5585 và 5586/NHNN-TTGSNH
chấp thuận chủ trương cấp phép
thành lập 4 Quỹ tín dụng nhân dân
(QTDND) tại tỉnh Phú Thọ và Hà Tĩnh.
Đó là QTDND xã Hưng Long, huyện
Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; QTDND xã Tứ
Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;
QTDND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và QTDND xã Hộ
Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản của các ngân hàng
thương mại tăng mạnh. Tính đến
ngày 30/6/2016 tổng tài sản của
toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt
7.868.261 tỷ đồng, tăng 237.003 tỷ
đồng so với thời điểm cuối tháng
5 và tăng 548.948 tỷ đồng (tương
đương tăng 7,5%) so với cuối năm
2015. Xét về giá trị tuyệt đối, khối
ngân hàng thương mại Nhà nước
vẫn đang dẫn đầu về giá trị tài sản
đạt 3.522.520 tỷ đồng; đứng thứ hai
là khối ngân hàng thương mại cổ
phần đạt 3.154.574 tỷ đồng; khối
ngân hàng liên doanh – nước ngoài
đứng thứ 3 với tổng tài sản 828.948
tỷ đồng.
NHNN ban hành Kế hoạch hành
động ngành Ngân hàng định

DIV và Agribank ký kết thỏa
thuận hợp tác toàn diện

N

gày 28/7, tại Hà Nội, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV) và Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam (Agribank) đã ký kết
Thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện,
DIV và Agribank cùng thống nhất
nguyên tắc hợp tác là tự nguyện, bình
đẳng, cùng có lợi và phù hợp với các
quy định của pháp luật. Hai bên cam

kết phối hợp chặt chẽ nhằm thúc
đẩy hợp tác phát triển và đa dạng
hoá các sản phẩm, dịch vụ tài chính,
tăng cường hiệu quả hoạt động kinh
doanh, phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ và khả năng của hai bên, đồng thời
cùng xây dựng và triển khai thực hiện
kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác theo
hướng phát triển lâu dài, bền vững./.

DIV tổ chức hội nghị người lao động năm 2016

N

gày 05/7/2016, tại Nghệ An, Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam (DIV) đã tổ chức Hội nghị
người lao động năm 2016.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ
lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và cán bộ trong
toàn hệ thống, DIV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm
2015. Cùng với xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý và cơ
chế chính sách, DIV đã triển khai hiệu quả chính sách
BHTG, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, qua đó góp
phần đảm bảo sự an toàn lành mạnh hệ thống ngân
hàng. Các nội quy, quy chế, quy định về hợp đồng lao
động được thực hiện nghiêm túc; duy trì kỷ luật, đấu
tranh chống lại các hành vi lợi dụng dân chủ gây mất
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đoàn kết nội bộ và nỗ lực vì sự phát
triển chung của DIV. Song song với
quá trình tái cấu trúc bộ máy, DIV còn
chú trọng cải tiến phương pháp, lề lối
và điều kiện làm việc thông qua tăng
cường ứng dụng công nghệ thông
tin vào các hoạt động nghiệp vụ. Bên
cạnh đó, các chế độ chính sách liên
quan trực tiếp đến người lao động

được thực hiện công khai, dân chủ,
minh bạch. Trong năm, DIV luôn quan
tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các văn
bản chỉ đạo của Trung ương, Chính
phủ, Đảng ủy khối và Đảng ủy DIV về
Quy chế dân chủ cơ sở.

tham gia đối thoại định kỳ với người
sử dụng lao động.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện
Ban lãnh đạo DIV đã ký kết Quy chế
phối hợp giữa Ban lãnh đạo DIV và
Ban chấp hành Công đoàn DIV./.

Hội nghị đã bầu 9 thành viên đại
diện cho tập thể người lao động

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ DIV
mở rộng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

C

hiều 04/7/2016, tại Nghệ
An, Ban chấp hành Đảng
bộ DIV đã họp hội nghị
mở rộng nhằm sơ kết hoạt
động 6 tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy
DIV, toàn hệ thống đã thực hiện tốt
các nhiệm vụ chính trị, triển khai
chính sách BHTG, thực hiện các hoạt
động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của
hệ thống. Bên cạnh đó, công tác
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xây dựng Đảng được quan tâm, chú
trọng, triển khai nghiêm túc, đầy đủ,
kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết
luận của Trung ương, của Đảng ủy
cấp trên và thường xuyên nắm bắt tư
tưởng của cán bộ, Đảng viên, gặp gỡ,
trao đổi để giúp cán bộ, Đảng viên yên
tâm công tác, phấn đấu thi đua thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua
công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ
chức, Đảng bộ DIV đã đảm bảo trong
sạch, vững mạnh, phát triển các sinh
hoạt chi bộ một cách hiệu quả. Trong

6 tháng cuối năm, Đảng bộ DIV sẽ
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ
thống nhằm triển khai thành công
các nhóm nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Trong khuôn khổ hôi nghị, đại diện
lãnh đạo văn phòng Đảng-Đoàn thể
đã công bố quyết định của Đảng ủy
khối Doanh nghiệp Trung ương về
việc trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi
Đảng cho đồng chí Hà Hồng Sơn và
đồng chí Nguyễn Quang Ngọc./.

DIV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

S

áng 04/7/2016, tại Nghệ An,
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV) đã tổ chức hội nghị
triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2016.
Tại hội nghị, DIV đã tổng kết những
kết quả đạt được trong giai đoạn 6
tháng đầu năm đồng thời đề ra các
nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải
pháp thực hiện trong 6 tháng cuối
năm. Theo đó, DIV sẽ tập trung phối
hợp cùng các Bộ, ngành xây dựng các
văn bản hướng dẫn Luật; ban hành
các văn bản quản trị điều hành; hoàn
thiện chiến lược phát triển đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2025; triển
khai đầy đủ và hiệu quả chức năng,
nhiệm vụ của DIV và hướng tới các
chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng
lực tài chính của DIV; nâng cao chất
lượng công tác kiểm soát - kiểm toán
nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tái cấu
trúc bộ máy, phát triển nguồn nhân
lực; chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ
thống công nghệ thông tin và ứng
dụng công nghệ cao; đẩy nhanh tiến
độ các công trình xây dựng cơ bản;
hoàn thành thủ tục và chuẩn bị đầy
đủ các điều kiện cần thiết để đưa hai

chi nhánh mới vào hoạt động; chủ
động triển khai Đề án hạn mức và
phí Bảo hiểm tiền gửi sau khi được
phê duyệt; và phát huy hơn nữa vai
trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể
trong việc triển khai thực hiện nhiệm
vụ chính trị.
Trong khuôn khổ hội nghị, các danh
hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân
hàng cũng được trao cho 2 tập thể,
4 cá nhân; 6 cá nhân được nhận Bằng
khen của Thống đốc. Bên cạnh đó,

DIV công bố quyết định khen thưởng
đột xuất cho 3 tập thể và 10 cá nhân
thuộc Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo, Tổ giúp
việc Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và
xử lý đối với QTDND có vấn đề./.
* Tổng kết cuộc thi Sáng tác
khẩu hiệu của DIV

T

rong khuôn khổ Hội nghị
triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2016 của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV), Ban tổ chức (BTC) cuộc thi sáng
tác khẩu hiệu (slogan) DIV đã tổng kết
và trao giải cuộc thi.
Cuộc thi sáng tác slogan DIV không
tìm ra được giải Nhất do không không
có phương án dự thi đáp ứng đủ các
tiêu chí cần thiết về nội dung và hình
thức để sử dụng làm slogan chính
thức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Giải Nhì của cuộc thi đã thuộc về tập
thể Phòng Nghiên cứu tổng hợp và
hợp tác quốc tế - DIV với phương án
slogan: “Bảo vệ tiền gửi của bạn” của
tác giả Phan Thị Thanh Bình; giải Ba
được trao cho tập thể Phòng Kiểm tra
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TIN BHTG QUỐC TẾ
- Chi nhánh DIV khu vực Bắc Trung Bộ
với phương án slogan: “Vì lợi ích người
gửi tiền” của tác giả Ngô Quang Huy.
Ba tập thể được giải Khuyến khích là
tập thể Phòng Giám sát - DIV; tập thể
Phòng Nghiên cứu tổng hợp & Hợp
tác quốc tế - DIV; tập thể Phòng Tổng
hợp - Chi nhánh DIV khu vực Đồng

Bằng Sông Cửu Long. Giải Đơn vị có
nhiều tác phẩm dự thi nhất thuộc về
Phòng Giám sát – DIV với 24 bài dự
thi.

ích hợp pháp của người gửi tiền” là
slogan chính thức của DIV./.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Hội đồng
quản trị DIV đã có Nghị quyết chính
thức công nhận : “Bảo vệ quyền và lợi

T

DIV tham dự Đại hội nhiệm kì VI Hiệp hội
Ngân hàng Việt Nam và trở thành thành
viên Hội đồng Hiệp hội

N

gày 24/6/2016, đoàn đại
biểu Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (DIV) do ông
Vũ Văn Long – Phó tổng
giám đốc làm trưởng đoàn đã tham
dự Đại hội nhiệm kì VI (2016 – 2019)
của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
(VNBA). Đại hội đã bầu ra Hội đồng

Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI, bao
gồm 11 thành viên và Ban Kiểm tra
gồm 3 thành viên. DIV là một trong số
các thành viên được bầu tham gia Hội
đồng Hiệp hội.
Trong phiên họp đầu tiên được
tổ chức ngay sau Đại hội, Hội đồng

Tổng công ty BHTG Indonesia tiếp tục
hạ trần lãi suất tiền gửi được bảo hiểm

VNBA đã thống nhất bầu ông Phan
Đức Tú - Tổng Giám đốc Ngân hàng
TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch
Hiệp hội. Ông Nguyễn Toàn Thắng Nguyên Phó Thống đốc NHNN - giữ vị
trí Tổng thư ký Hiệp hội./.

ổng công ty Bảo hiểm tiền
gửi Indonesia (IDIC - LPS)
đã tiếp tục hạ trần lãi suất
tiền gửi được bảo hiểm
thêm 0.5% đối với tiền gửi bằng đồng
rupiah, từ 6.75% xuống còn 6.25%.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày
15/9/2016 đến 15/01/2017. Nguyên
nhân của động thái chính sách trên là

bởi lạm phát tại Indonesia đang thấp,
và nước này đang dần nới lỏng chính
sách tiền tệ.
Tuy điều chỉnh giảm trần lãi suất
tiền gửi được bảo hiểm bằng đồng
rupiah, tuy nhiên IDIC vẫn giữ nguyên
chính sách đối với tiền gửi bằng đồng
USD nhằm đảm bảo thanh khoản,

trong bối cảnh các ngân hàng vẫn
đang cạnh tranh huy động đồng
ngoại tệ mạnh này. Hiện nay, trần
lãi suất tiền gửi bằng USD được bảo
hiểm là 0.75%./.

Tổng công ty BHTG Liên bang Mỹ Tỷ lệ
dự trữ BHTG vượt ngưỡng 1,15%

T

ổng công ty BHTG liên
bang Mỹ (FDIC) cho biết,
các ngân hàng nhỏ sẽ
phải đóng phí BHTG thấp
hơn ngay trong quý 3/2016 do tỷ lệ
dự trữ của quỹ BHTG (DIF) đã vượt

ngưỡng trần 1,15% và đạt 1,17% kể
từ cuối quý 2/2016. Chính sách giảm
phí BHTG được FDIC áp dụng từ năm
2011 căn cứ trên mức trần 1,15% của
tỷ lệ dự trữ quỹ DIF. Tỷ lệ dự trữ 1,17%
được xem là mức cao nhất trong hơn

tám năm qua - đánh dấu một cột mốc
quan trọng đối với DIF kể từ khi xảy ra
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
năm 2008./.

Tổng công ty BHTG Hàn Quốc thành lập
Học viện về phá sản và xử lý đổ vỡ

T

ận dụng nguồn lực, kiến
thức và kinh nghiệm trong
việc xử lý các tổ chức tài
chính bị phá sản với việc
xử lý gần 490 tổ chức tài chính đổ
vỡ từ năm 2001 đến nay, Tổng công
ty BHTG Hàn Quốc KDIC đã thành
lập Học viện về phá sản và xử lý đổ

38

Số 33 / Quý III - 2016

vỡ nhằm đào tạo và trang bị kỹ năng
thực tiễn cho đội ngũ chuyên gia về
quy trình quản lý đổ vỡ.
Chương trình giảng dạy của Học
viện bao gồm các bài giảng về luật
phá sản, thủ tục phá sản, các nghiên
cứu trường hợp và trải nghiệm, thực

hành trên thực địa. Sau khi kết thúc
chương trình đào tạo, các học viên sẽ
được sát hạch, và nếu qua được kỳ sát
hạch, sẽ được cấp chứng chỉ chuyên
môn về xử lý các tổ chức tín dụng phá
sản./.
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Hàn Quốc: Chính thức áp dụng quy định mới về
công khai thông tin liên quan đến hạn mức BHTG

N

ghị định hướng dẫn thi
hành Luật bảo vệ người
gửi tiền (sửa đổi) của Hàn
Quốc đã có hiệu lực từ
ngày 23/06/2016. Theo Nghị định sửa
đổi, nhân viên các tổ chức tài chính,
ngân hàng phải tư vấn cho khách
hàng về mức độ và hình thức chính

sách bảo vệ người gửi tiền được áp
dụng đối với từng sản phẩm tài chính
cụ thể mà khách hàng quan tâm;
đồng thời phải lưu giữ bằng chứng
ghi nhận việc nhân viên đã tư vấn đầy
đủ cho khách hàng thông qua xác
nhận của khách hàng hoặc dữ liệu
ghi âm.

KDIC có quyền kiểm tra các tổ chức
tài chính để đánh giá mức độ tuân
thủ các quy định và nếu phát hiện sai
phạm, KDIC có thể áp dụng hình thức
xử phạt phù hợp./.

Thái Lan giãn lộ trình giảm hạn mức BHTG

N

ội các Thái Lan vừa phê
chuẩn sửa đổi Đạo luật
Cơ quan bảo vệ tiền gửi,
theo đó việc giảm hạn
mức trả tiền bảo hiểm xuống 1 triệu
Baht (tương đương khoảng 28.740
USD) sẽ được kéo dài tới năm 2021
thay vì trong tháng 08/2016 như dự

kiến. Theo lộ trình mới được đưa ra,
hạn mức BHTG sẽ giảm xuống 15
triệu Baht (tương đương khoảng
431.200 USD) vào năm 2018, 10 triệu
Baht (tương đương khoảng 287.400
USD) vào năm 2019, 5 triệu Baht
(tương đương khoảng 143.700 USD)
vào năm 2020 và 1 triệu Baht (tương

đương khoảng 28.740 USD) vào năm
2021. Việc cắt giảm hạn mức trả tiền
bảo hiểm có lộ trình theo Đạo luật Cơ
quan bảo vệ tiền gửi sửa đổi sẽ tạo
điều kiện cho người gửi tiền có thêm
thời gian để điều chỉnh kế hoạch tài
chính của họ./.

NDIC tăng hạn mức BHTG tại các ngân hàng
thế chấp

T

háng 8/2016, Tổng công
ty BHTG Nigeria (NDIC) đã
điều chỉnh hạn mức chi
trả BHTG từ 200.000 Naira
(tương đương khoảng 545 USD) lên
500.000 Naira (tương đương khoảng

1613 USD) đối với mỗi người gửi tiền
tại ngân hàng thế chấp. Song song
với động thái điều chỉnh hạn mức,
NDIC cũng cho biết Bộ Tài chính nước
này đã phê duyệt việc mở rộng cơ
chế thu phí BHTG theo mức độ rủi ro

đối với các ngân hàng thế chấp. Trước
đó, việc thu phí theo mô hình này đã
được triển khai thí điểm đối với các
NH tiết kiệm./.

FDIC tổ chức hội thảo trực tuyến về phổ biến
kiến thức tài chính với giáo viên

Đ

ịnh kỳ vào cuối mùa hè
hàng năm, trước khi
bắt đầu năm học mới,
Tổng công ty BHTG liên
bang Mỹ (FDIC) tổ chức các buổi hội
thảo trực tuyến nhằm đẩy mạnh triển
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khai chương trình phổ biến kiến thức
tài chính dành cho thanh thiếu niên
(Money Smart for Young People).
Năm nay, FDIC tổ chức 2 hội thảo trực
tuyến từ 03/8 - 04/8, tạo điều kiện
cho giáo viên các trường từ cấp Mẫu

giáo tới hết lớp 12 được tiếp cận với
các công cụ và nội dung chính để
giảng dạy cho học sinh về kiến thức
tài chính. Tất cả các buổi hội thảo đều
miễn phí./.

Tổng công ty BHTG Liên bang Mỹ phải
chấn chỉnh vì mất an toàn thông tin

T

heo báo cáo Hạ Viện Hoa
Kỳ đưa ra hôm 13/7, tin tặc
Trung Quốc bị cáo buộc
đã tấn công xâm nhập hệ
thống máy tính của Tổng công ty
BHTG Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) vào các
năm 2010, 2011 và 2013. Bên cạnh đó,
FDIC cũng đã thiếu chặt chẽ trong
việc thực hiện các quy trình, quy định
về an ninh thông tin, khiến một số

vụ rò rỉ thông tin nhạy cảm. Báo cáo
được đưa ra trong bối cảnh đang có
lo ngại ngày càng tăng về những lỗ
hổng trong các hệ thống ngân hàng
quốc tế. Các vụ rò rỉ dữ liệu cũng làm
dấy lên quan ngại về an toàn thông
tin, khiến Văn phòng Kiểm định thuộc
Chính phủ Hoa Kỳ cũng phải lên tiếng.

Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 14/7, Chủ tịch
FDIC Martin Gruenberg khẳng định
FDIC đang nghiêm túc thực hiện việc
khắc phục hậu quả và đề phòng các
rủi ro nội bộ tương tự. Trước ngày
28/10/2016, nhóm cán bộ cấp cao
của FDIC sẽ hoàn thiện cơ chế chính
sách mới để đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin./.

Phát biểu trong phiên điều trần tại

Canada áp dụng cơ chế cứu trợ ngân hàng (bail-in)

Q

uốc hội Canada đã
thông qua Đạo luật C-15
(Đạo luật thực thi ngân
sách năm 2016), trong
đó đề cập đến việc trao quyền hạn
lớn hơn cho Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) nhằm mục tiêu bảo vệ tiền

gửi của người dân hiệu quả hơn. Đạo
luật C-15 quy định về việc áp dụng
cơ chế cứu trợ (bail-in) nhằm giúp tái
cấp vốn cho các ngân hàng lớn của
Canada bằng cách chuyển đổi một số
khoản nợ thành cổ phiếu phổ thông
trong khi các tổ chức này vẫn đang

hoạt động. Trong trường hợp đổ vỡ
ngân hàng, các cổ đông của ngân
hàng và các nhà đầu tư sẽ chịu tổn
thất, chứ không phải người nộp thuế
hoặc người gửi tiền./.

PDIC ra mắt các tài khoản truyền thông
trên mạng xã hội

N

hân dịp kỷ niệm 53 năm
ngày thành lập và hưởng
ứng Tuần lễ nâng cao
nhận thức công chúng và
bảo vệ người gửi tiền lần thứ 14, Tổng
công ty BHTG Philippines (PDIC) ra
mắt trang Facebook (www.facebook.

com/OfficialPDIC) và tài khoản Twitter
(@OfficialPDIC) nhằm nâng cao nhận
thức công chúng về bảo hiểm tiền
gửi cũng như kiến thức tài chính, từ
đó bảo vệ người gửi tiền, thúc đẩy ổn
định hệ thống tài chính.

PDIC cho biết, việc thành lập các
trang mạng xã hội sẽ giúp công
chúng, đặc biệt là người gửi tiền truy
cập, tìm hiểu về vai trò, chính sách
cũng như hoạt động của PDIC dễ
dàng hơn./.

Ông David Walker trở thành tân Tổng thư ký của IADI

Ô

ng David Walker, đứng
đầu Văn phòng Hợp tác
Quốc tế của Tổng công
ty BHTG Canada (CDIC)

vừa được bổ nhiệm làm Tổng thư ký
mới của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI).
Ông David Walker đã có hơn 20 năm
kinh nghiệm làm việc tại CDIC, đóng

vai trò quan trọng trong phát triển hệ
thống BHTG tại Canada./.
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NHÌN RA THẾ GIỚI

SƠ LƯỢC CƠ CHẾ XỬ LÝ NGÂN HÀNG
TẠI NHẬT BẢN VÀ VAI TRÒ CỦA
TỔNG CÔNG TY BHTG NHẬT BẢN
Phòng NCTH & HTQT - BHTGVN
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thuật ngữ “xử lý” được dùng để chỉ biện pháp giải quyết đối với một
ngân hàng đổ vỡ hoặc có nguy cơ đổ vỡ, theo sự chỉ đạo của cơ quan đảm bảo an toàn có thẩm quyền. Hoạt
động tiếp nhận xử lý thể hiện ở ba hình thức chủ yếu: Xử lý các vụ đổ vỡ riêng lẻ; Xử lý khủng hoảng; Chủ động
tái cấu trúc hệ thống tài chính. Trên thế giới, thẩm quyền xử lý đổ vỡ ngân hàng có thể được trao cho tổ chức
bảo hiểm tiền gửi (BHTG), ngân hàng trung ương, hoặc cơ quan giám sát, quản lý ngân hàng khác. Dù cơ quan
nào được giao thẩm quyền xử lý thì việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan là điều kiện quan trọng để việc
xử lý được thực hiện hiệu quả.

T

ại Nhật Bản, Tổng công ty
Bảo hiểm tiền gửi Nhật
Bản (DICJ) giữ vai trò quan
trọng trong hoạt động xử lý
ngân hàng. Thực tế sau 45 năm đi vào
hoạt động, đặc biệt là trong giai đoạn
khủng hoảng tài chính, DICJ đã thực
hiện tốt vai trò xử lý ngân hàng, giảm
thiểu tác động của khủng hoảng tài
chính đối với nền kinh tế, đồng thời
giữ vai trò quan trọng trong mạng an
toàn tài chính quốc gia.

Các cơ quan trong mạng an toàn
tài chính ở Nhật Bản cùng chung
mục tiêu giữ vững ổn định hệ thống
tài chính và phối hợp chặt chẽ trong
quá trình hoạt động. Mạng an toàn
tài chính ở Nhật Bản được cấu thành
bởi 4 cơ quan sau:
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Biện pháp xử lý ngân hàng
Ở Nhật Bản, các biện pháp xử lý
ngân hàng đa dạng được sử dụng
phù hợp với từng tình huống cụ thể,
có thể phân loại làm hai nhóm. Các
biện pháp thông thường áp dụng
đối với những trường hợp không gây
rủi ro hệ thống bao gồm: P&A, chi trả
BHTG, ngân hàng bắc cầu. Bên cạnh
đó, các biện pháp đặc biệt áp dụng
trong trường hợp xuất hiện rủi ro
nghiêm trọng mang tầm hệ thống,
cần có sự phê duyệt của Thủ tướng
trước khi đưa vào áp dụng, bao gồm:
bơm vốn, tạm thời quốc hữu hóa, các
Cơ chế xử lý trật tự (orderly resolution
mechanisms).

Cơ chế xử lý trật tự

Mạng an toàn tài chính và vai
trò của các cơ quan trong quá
trình xử lý ngân hàng
Mạng an toàn tài chính là hệ thống
các cơ quan có trách nhiệm giám sát,
duy trì ổn định hệ thống tài chính,
ngăn ngừa khủng hoảng và các cơ
chế, công cụ được các cơ quan sử
dụng nhằm đạt được mục tiêu trên.
Theo thông lệ quốc tế, mạng an toàn
tài chính của các nước có thể bao
gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng trung
ương, Cơ quan giám sát tài chính, Tổ
chức BHTG và một số cơ quan khác.

tướng sẽ là người đưa ra quyết định
cuối cùng về việc có áp dụng biện
pháp xử lý mang tính hệ thống hay
không. Tiếp đó, Cơ quan dịch vụ tài
chính Nhật Bản chịu trách nhiệm
quyết định chiến lược và hành động
xử lý. Khâu thực thi quá trình xử lý sẽ
do Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật
Bản và Tổng công ty bảo hiểm tiền
gửi Nhật Bản chịu trách nhiệm.

trò người cho vay cuối cùng.
- Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật
Bản (JFSA): giám sát/ điều tiết (đối
với các ngân hàng, công ty bảo hiểm,
công ty chứng khoán), hoạch định
các chính sách về mạng an toàn tài
chính và các quy định trong lĩnh vực
tài chính, giữ vai trò chủ đạo trong
việc khởi sự quá trình xử lý các tổ
chức tài chính đổ vỡ.
- Bộ tài chính (MOF): quản lý ngân
khố quốc gia, hỗ trợ mạng an toàn tài
chính về mặt tài khóa (ví dụ cung cấp
đảm bảo chính phủ cho các phương
án xin cấp vốn của DICJ).
- Ngân hàng Trung ương (BOJ): là
Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản,
thực hiện kiểm tra tại chỗ (bên cạnh
các cuộc kiểm tra của JFSA), giữ vai

- Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi
Nhật Bản (DICJ): quản lý hệ thống
bảo hiểm tiền gửi tại Nhật Bản, giữ
vai trò tổ chức tiếp quản trong trường
hợp có đổ vỡ ngân hàng để thực hiện
chức năng xử lý.
Như vậy, hai cơ quan chính có chức
năng xử lý ngân hàng tại Nhật Bản là
Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản
và Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi
Nhật Bản. Cụ thể quy định về trách
nhiệm trong quá trình xử lý như sau:
Liên quan đến những quyết định phê
duyệt các điều kiện áp dụng xử lý, Cơ
quan dịch vụ tài chính Nhật Bản đề
xuất lên Thủ tướng Nhật Bản trong
trường hợp có rủi ro nghiêm trọng
mang tầm ảnh hưởng hệ thống. Thủ

Thủ tướng quyết định có áp dụng
Cơ chế xử lý trật tự hay không trên cơ
sở sự tư vấn của Hội đồng phản ứng
khủng hoảng tài chính (FCRC). FCRC
bao gồm Thủ tướng giữ vai trò Chủ
tịch, và những người đứng đầu các
cơ quan liên quan như Văn phòng
Nội các, Bộ Tài chính, Cơ quan Dịch
vụ tài chính, Ngân hàng Trung ương,
Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi, đại
diện các tổ chức liên quan khác.

Phạm vi xử lý của cơ chế này bao
trùm toàn bộ hệ thống tài chính bao
gồm:
- Các ngân hàng và các tổ chức
nhận tiền gửi khác, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài.
- Các công ty bảo hiểm, bao gồm
cả các công ty bảo hiểm nước ngoài.
- Các công ty vận hành công cụ tài
chính cung cấp các dịch vụ về chứng
khoán (các công ty chứng khoán).
- Các công ty sở hữu ngân hàng,
các công ty sở hữu bảo hiểm, các
công ty mẹ sở hữu công ty chứng
khoán và các thành viên khác.
- Các công ty tài chính chứng khoán
và các loại hình khác có vai trò quan
trọng toàn hệ thống theo luật định.
Trong khuôn khổ Cơ chế xử lý trật
tự, các Biện pháp ổn định được áp
dụng khi có khả năng rủi ro phá vỡ
thị trường tài chính tại Nhật Bản và
tổ chức tài chính vẫn chưa lâm vào
tình trạng vỡ nợ. Các biện pháp ổn
định bao gồm: đặt tổ chức tài chính
đó vào trạng thái giám sát đặc biệt
và buộc phải giảm các giao dịch thị
trường một cách có trật tự. Bên cạnh
đó, có thể áp dụng biện pháp cung
cấp thanh khoản, bơm vốn nếu cần
thiết để tổ chức đó tiếp tục thực hiện
các nghĩa vụ của mình.
Trong trường hợp có rủi ro phá vỡ
thị trường tài chính, và tổ chức tài
chính sắp vỡ nợ (mất khả năng thanh
toán), Biện pháp Xử lý trật tự sẽ được
áp dụng. Theo đó, tổ chức có vấn đề
sẽ được DICJ đặt vào tình trạng “Giám
sát đặc biệt”. Tiếp theo là tình trạng
“Quản lý đặc biệt”, trong đó DICJ

Lịch sử phát triển của Tổng công ty Bảo hiểm
tiền gửi Nhật Bản
Tổng công ty BHTG Nhật Bản (DICJ) được thành lập năm
1971, hoạt động trên cơ sở pháp lý là Luật BHTG Nhật Bản.
DICJ thực hiện bốn chức năng chính bao gồm bảo hiểm
tiền gửi, xử lý đổ vỡ, mua nợ xấu/ truy cứu trách nhiệm
(những người gây đổ vỡ ngân hàng), bơm vốn.
Kể từ khi thành lập đến cuối 2011, DICJ đã xử lý tổng số

tiếp quản hoạt động kinh doanh và
tài sản của tổ chức tài chính có vấn
đề. Những khoản nợ và tài sản quan
trọng mang tính hệ thống của tổ
chức này sẽ được chuyển sang một
tổ chức tiếp nhận (hoặc tổ chức bắc
cầu). Phần tài sản và nợ còn lại sẽ
được xử lý sau đó tại tòa án phá sản,
các phần tiền gửi được bảo hiểm sẽ
được DICJ chi trả.
Về nguồn vốn xử lý, các khoản bơm
vốn cứu trợ sẽ có thể được ghi giảm
hoặc chuyển thành vốn cổ phần theo
quyết định của Thủ tướng. Quỹ xử lý
cung cấp vốn cho Cơ chế Xử lý trật
tự nhằm bù đắp những chi phí do
việc hỗ trợ thanh khoản hoặc hỗ trợ
tài chính đặc thù. Các chi phí này sẽ
được bù đắp sau đó bởi cả ngành tài
chính. Quỹ bảo hiểm tiền gửi đảm
bảo chi trả những khoản tiền gửi
được bảo hiểm. Ngoài ra, hoạt động
thanh lý những tài sản còn lại cũng là
nguồn bù đắp cho phần tiền đã dùng
cho xử lý.
Trường hợp xử lý ngân hàng Incubator Bank of Japan (IBJ) năm 2010
Trước khi IBJ phá sản, JFSA tiến
hành kiểm tra tại chỗ đã phát hiện
những sai phạm quy định và những
vấn đề về quản lý tại IBJ. Tiếp đó, JFSA
áp dụng biện pháp quản lý đặc biệt
đối với IBJ, hạn chế kinh doanh và tìm
cách cải thiện hoạt động.
Tuy nhiên, các biện pháp trên
không cứu được IBJ. Ngân hàng này
phá sản hôm thứ 6, ngày 10/9/2010.
Tại thời điểm phá sản, IBJ có tổng tài

182 tổ chức tài chính có vấn đề bằng nhiều hình thức khác
nhau. Ngoài ra, để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong quá
trình tiếp nhận xử lý, DICJ có các công ty con trực thuộc
như Công ty xử lý và thu hồi nợ (thành lập năm 1999),
Ngân hàng bắc cầu số 2 của Nhật Bản (2004) với 100% vốn
do DICJ cấp, và Công ty tái thiết ngành tài chính Nhật Bản
(thành lập năm 2003, giải thể tháng 3/2007). Đây là những
công cụ đắc lực giúp DICJ hoàn thành những cam kết, thỏa
thuận về hỗ trợ tài chính, các công việc khác nhằm tiếp
nhận xử lý tổ chức tài chính đổ vỡ./.
(Xem tiếp trang 46)
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KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC
TRONG XỬ LÝ NGÂN HÀNG VÀ
VAI TRÒ CỦA TỔNG CÔNG TY
BHTG HÀN QUỐC

Đối với từng hành động khắc phục nhanh, nội dung tái
cơ cấu bao gồm:

Kết quả tái cơ cấu:
Quyết định của Ủy ban giám sát tài chính (FSC) thông
qua kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng:

Phòng NCTH & HTQT - DIV

Quy trình xử lý tổ chức tín dụng yếu kém:

Bối cảnh tái cấu trúc hệ thống
ngân hàng Hàn Quốc
Vào thời điểm bắt đầu xảy ra khủng
hoảng tài chính tiền tệ châu Á năm
1997, nền kinh tế Hàn Quốc chưa bị
tác động lớn. Tỷ giá đồng Won không
biến động cho đến khi Kia – một
trong những chaebol lớn nhất Hàn
Quốc tuyên bố phá sản. Các ngân
hàng nước ngoài từ chối khoản vay
từ các ngân hàng Hàn Quốc, là những
ngân hàng được các chaebol lập ra để
tài trợ cho các dự án của mình, khiến
thanh khoản của toàn bộ hệ thống
đóng băng, đồng Won mất giá mạnh.
Cuối cùng Hàn Quốc đã phải yêu cầu
sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF) và các tổ chức tài chính quốc tế
khác để chi trả các khoản nợ của các
ngân hàng thương mại.
Cũng trong thời gian này, các khuôn
khổ pháp lý giám sát lĩnh vực tài chính
được thiết lập. Tổng công ty quản lý
tài sản Hàn Quốc (KAMCO) được tổ
chức lại với một số nhiệm vụ mới như
mua và xử lý nợ xấu từ khu vực tài
chính. Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi
Hàn Quốc (KDIC) và Uỷ ban giám sát
tài chính (FSC) được thành lập. KDIC
ngoài vai trò chính là bảo vệ người gửi
tiền còn có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ
tài chính. FSC là cơ quan điều tiết tài
chính duy nhất tại Hàn Quốc.

Hệ thống hành động khắc
phục nhanh (PCA)
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Tháng 4/ 1998, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố khuôn
khổ tái cơ cấu nhằm ổn định thị trường tài chính thông qua
một loạt các chính sách tái cơ cấu mạnh mẽ ngành ngân
hàng như bơm tiền vào các ngân hàng không có khả năng
thanh khoản, quốc hữu hoá các tổ chức tín dụng yếu kém,
mua lại và đóng cửa các ngân hàng và thanh lý tài sản.

- Quyết định đóng cửa 5 ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn
tối thiểu (CAR) dưới 8% và không có khả năng phục hồi
vào cuối năm 1997. Các ngân hàng này được mua lại bởi 5
ngân hàng lành mạnh hơn bằng phương pháp mua lại và
tiếp nhận nợ (P&A).
- Còn lại 7 ngân hàng, mặc dù không thoả mãn về qui
định an toàn vốn tối thiểu (CAR) là 8% nhưng có khả năng
phục hồi và đã có kế hoạch phục hồi sẽ được yêu cầu thực
hiện chương trình cải thiện năng lực quản trị điều hành
đã được FSC thông qua. Kế hoạch phục hồi bao gồm: (i)
tăng vốn chủ sở hữu, (ii) thay thế đội ngũ điều hành; và
(iii) cắt giảm qui mô. Các ngân hàng này sẽ phải thực hiện
sáp nhập, tăng vốn bằng cách bán cho các nhà đầu tư
nước ngoài, hợp nhất các chi nhánh và hạn chế các hoạt
động kinh doanh ngân hàng. Nếu kết quả không được như
mong muốn, các ngân hàng này sẽ buộc phải thay đổi đội
ngũ lãnh đạo.

Tháng 4/1998, các cơ quan giám
sát tài chính Hàn Quốc đã đưa ra một
hệ thống khắc phục nhanh (PCA) cho
phép các cơ quan này tự động đưa ra
yêu cầu cải tiến kinh doanh đối với bất
kỳ tổ chức nào theo tiêu chí định sẵn
dưới đây. Hệ thống này giúp duy trì
sự ổn định và giảm thiểu các chi phí

phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài
chính và sự phá sản của các tổ chức
tín dụng. Hệ thống khắc phục nhanh
(PCA) được chia làm 3 loại bao gồm:

- Bên cạnh việc tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, Chính
phủ Hàn Quốc cũng khuyến khích các ngân hàng lớn, hoạt
động tốt sáp nhập với nhau để tăng lợi thế nhờ qui mô và
cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. Ví dụ Chohung
Bank, Kangwon Bank và Chungbuk Bank được sáp nhập với
nhau.

Các biện pháp can thiệp và giải quyết đổ vỡ
của KDIC:
KDIC thực hiện hành động can thiệp và giải quyết đổ vỡ
theo 2 nguyên tắc chính:
(i) Nguyên tắc chi phí tối thiểu: Theo quy định điều 38,
khoản 4 Luật Bảo vệ người gửi tiền Hàn Quốc, khi quyết
định phương thức xử lý các TCTD mất khả năng thanh
khoản, KDIC lựa chọn phương thức có thể tối đa hóa hiệu
suất đối với nguồn vốn hỗ trợ đồng thời áp dụng phương
thức tối thiểu hóa tổn thất cho quỹ bảo hiểm tiền gửi.
(ii) Nguyên tắc phân chia tổn thất một cách công bằng:
Theo quy định điều 38, khoản 5 Luật Bảo vệ người gửi tiền
Hàn Quốc, khi KDIC cung cấp hỗ trợ tài chính cho tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi thì phải phân chia tổn thất một
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cách công bằng với những người có trách nhiệm trong
việc làm mất thanh khoản của tổ chức tín dụng ( bao gồm
cổ đông, người quản lý, nhân viên). Cổ đông chịu trách
nhiệm thông qua việc giảm vốn. Người quản lý và nhân
viên chịu tác động bởi chính sách cắt giảm nhân sự, không
tăng lương.

KDIC thực hiện can thiệp thông qua các phương thức:
(i)
Điều chỉnh hạn mức bảo hiểm tiền gửi:
(ii)
Cung cấp hỗ trợ tài chính:
KDIC ngoài vai trò chính là bảo vệ người gửi tiền, còn
thực hiện nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ tài chính trong cuộc
khủng hoảng 1997-1998. Các khoản tiền này chủ yếu là từ
việc phát hành trái phiếu của Quỹ Bảo hiểm tiền gửi được
quản lý bởi KDIC. Trái phiếu này được Chính phủ bảo lãnh
và được KDIC sử dụng để trả cho tổ chức tài chính mua nợ
xấu trực tiếp hoặc sử dụng để mua vốn chủ sở hữu của các

ngân hàng và sau đó thực hiện tái cơ cấu. Chính phủ Hàn
Quốc cùng KDIC đã cổ phần hóa một số ngân hàng được
quốc hữu hóa trước đó trong quá trình tái cơ cấu của cuộc
khủng hoảng tài chính 1997 bao gồm Ngân hàng First Korea, Cheju, Seoul và Chohung.

Bài học đối với Việt Nam
Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Hàn Quốc
được thực hiện tạo ra một sự thay đổi lớn cho nền kinh
tế, khi hoạt động của hệ thống ngân hàng được vận hành
theo cơ chế thị trường hiệu quả và minh bạch.
Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém đã đảm bảo
được các mục tiêu: (1) Giảm thiểu các rối loạn trong hệ
thống thanh toán và khôi phục niềm tin vào hệ thống tài
chính, (2) Giảm chi phí phát sinh trong quá trình tái cơ cấu,
(3) Có biện pháp tránh tái phát khủng hoảng trong tương
lai.
Xây dựng các quy trình và kế hoạch xử lý tổ chức tín
dụng có vấn đề một cách nhanh nhất, dự trù được những
tổn thất phát sinh để có thể có kế hoạch phản ứng.
Đó đều là những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có
thể tham khảo trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín
dụng và ngăn ngừa khủng hoảng. /.

TÀI CHÍNH VI MÔ - GIẢI PHÁP HỖ TRỢ
TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI NGHÈO
Nguyễn Quỳnh Phương - NHNN Việt Nam

SƠ LƯỢC CƠ CHẾ XỬ LÝ NGÂN HÀNG
sản 493,5 tỷ JPY (tương đương 5,3 tỷ
USD), tổng tiền gửi 610,1 tỷ JPY (6,5 tỷ
USD). DICJ được chỉ định là cơ quan
tiếp nhận trong cùng ngày IBJ tuyên
bố phá sản. Tòa án bắt đầu các thủ
tục tố tụng.
Việc tính toán giá trị tiền gửi được
bảo hiểm được hoàn tất trong thời
gian cuối tuần. Ngân hàng mở cửa
trở lại vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai
13/9/2010 và tất cả các tài khoản tiền
gửi được bảo hiểm tại IBJ có thể rút ra
được. Sau đó, DICJ tiến hành chuyển
hoạt động của IBJ sang ngân hàng
bắc cầu và tiến hành hỗ trợ tài chính.

Cuối tháng 12/2011, ngân hàng Aeon
mua lại IBJ và quá trình xử lý hoàn
tất./.
Tài liệu tham khảo
Đề tài Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi
trong tái cấu trúc hệ thống tài chính
sau khủng hoảng và ứng dụng đối với
Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,
2010
Japan: Financial System Stability Assessment Update, IMF, 2012
Cooperation among Safety Net Participants: From DICJ’s Perspective, RCNA
Conference on Cross-Border Resolution,
Hiroyuki Obata, 2013

(Tiếp trang 43)

Recent Developments in Japan on
Resolution Regimes for Financial Institutions, 7th DICJ Round Table, Hiroyuki
Obata, 2013
Second Thematic Review on Resolution Regimes - Peer Review Report, FSB,
2016

Ý tưởng và những hình thức sơ khai của mô hình tài chính vi mô có thể đã xuất hiện từ cách đây nhiều thế
kỷ, nhưng giới nghiên cứu chỉ ghi nhận sự ra đời chính thức của cơ chế này từ năm 1983, khi một người Bangladesh tên là Muhammad Yunus thành lập Grameen Bank - tổ chức tài chính vi mô hiện đại đầu tiên trên thế
giới. Đến nay, sau hơn 30 năm phát triển, đã có trên 10.000 tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) hoạt động trên
khắp thế giới, đã và đang cung cấp các khoản vay trị giá hơn 2,25 tỉ USD cũng như các hình thức hỗ trợ phi tài
chính khác cho hơn 16 triệu người tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung ở các khu vực
mà trình độ phát triển kinh tế và xã hội còn bộc lộ nhiều hạn chế.

T

ài chính vi mô ngày càng
được chứng tỏ là công cụ
quan trọng trong xóa đói
giảm nghèo ở các nước
đang phát triển, thông qua việc mang
đến cho người nghèo cơ hội tiếp cận
các dịch vụ tài chính (tín dụng, tiết
kiệm, bảo hiểm) và dịch vụ phi tài
chính. Sau đây, người viết xin trình
bày chi tiết hơn về loại hình tổ chức
tín dụng đặc thù này.

Khái niệm Tổ chức tài chính
vi mô

cung cấp dịch vụ tài chính cho những
người có thu nhập thấp. Hầu hết các
tổ chức tài chính vi mô đều cho vay
tín dụng vi mô và chỉ nhận gửi những
khoản tiết kiệm rất nhỏ từ người vay
chứ không phải từ công chúng. Trong
ngành tài chính vi mô, thuật ngữ này
dùng để chỉ các tổ chức được thành
lập để cung cấp các dịch vụ tài chính
vi mô, ví dụ: các tổ chức phi chính phủ
(NGO), liên minh tín dụng, hợp tác xã
tín dụng, ngân hàng thương mại tư
nhân, các tổ chức tài chính phi ngân
hàng và một bộ phận nào đó của
ngân hàng nhà nước.

Mô hình triển khai hiệu quả
Tổ chức tài chính vi mô Grameen
Bank
Tổ chức tài chính vi mô Grameen
Bank có nguồn gốc từ một dự án
nghiên cứu của Muhammad Yunus
và dự án kinh tế nông thôn tại trường
đại học Chittagong, Bangladesh. Vào
năm 1976, làng Jobra và các làng quê
khác xung quanh trường đại học Chittagong trở thành khu vực đầu tiên đạt
điều kiện tiếp nhận dịch vụ từ ngân
hàng Grameen. Ngân hàng Grameen
đã hoạt động thành công vang dội

Tổ chức tài chính vi mô là tổ chức
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và mở rộng sang quận Tangail (phía
bắc thủ đô Dhaka) vào năm 1979, sau
đó tiếp tục mở rộng đến các quận
khác của Bangladesh. Năm 1983, theo
quyết định của cơ quan lập pháp
Bangladesh, Grameen chuyển thành
một ngân hàng độc lập.
Theo mô hình này, đối tượng được
tiếp cận tín dụng thường là nhóm
người (đa phần là phụ nữ) nghèo,
có thu nhập thấp, gồm 5 thành viên,
những người không có quan hệ bà
con, ruột thịt với nhau, có thể là hàng
xóm láng giềng, sống cùng một khu
vực dân cư, có hoàn cảnh kinh tế gần
giống nhau. Trong nhóm, hai người
nghèo nhất được vay trước, mỗi tuần
phải trả một phần nợ, tích lũy một
phần khác, thường là 1% tiền lời, còn
lại cho thêm vào tiền vốn. Những
người khác trong tổ giúp đỡ, động
viên, kiểm soát để việc hoàn trả được
thực hiện đều đặn. Khi hai người đầu
tiên trả xong nợ, hai người tiếp theo
sẽ được vay, và cuối cùng là tổ trưởng
được vay.
Khả năng tín dụng của mỗi người
trong nhóm bị ràng buộc lẫn nhau,
nếu một người không trả nợ thì
những người còn lại cũng bị ngưng
cấp tín dụng. Nhóm 5 người quyết
định và kiểm soát mọi việc, nhân viên
ngân hàng cung cấp tài liệu, tư vấn
và hướng dẫn về các dịch vụ vi tài
chính của Grameen. Các nhóm phải
tuân theo những qui định bắt buộc
về: tài chính, qui định của ngân hàng,
và những nguyên tắc xã hội khác, bao
gồm: gia đình sinh ít con, trẻ em đều
phải được đến trường, các thành viên
tương trợ lẫn nhau.
Sau hơn 30 năm hình thành và
phát triển, tính đến tháng 6/2015
Grameen Bank đã thiết lập được một
hệ thống gồm hơn 2.568 chi nhánh,
phục vụ hơn 8,6 triệu khách hàng, tại
hơn 81.000 làng xã khác nhau. Tỉ lệ
hoàn trả các khoản vay do Grameen
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Bank cung cấp cho các hộ nghèo lên
tới hơn 97%, vượt xa bất cứ tổ chức
tài chính nào khác.Thành công của
nó truyền cảm hứng cho các dự án
tương tự trên thế giới.

Ưu điểm và hạn chế của tổ
chức tài chính vi mô
Qua quá trình hoạt động, tổ chức
tài chính vi mô nhận được sự ủng hộ
nhờ những ưu điểm như:
- Khi cho vay theo nhóm (hộ gia
đình, tổ chức...), ngoài việc rủi ro được
phân tán, thì những thành viên trong
nhóm còn có xu hướng nhắc nhở
(giám sát) nhau cùng hoàn thành
nghĩa vụ vay vì lợi ích chung;
- Có tác dụng hạn chế rủi ro đối với
các tổ chức tài chính vi mô, nhưng
mặt khác cũng giảm thiểu gánh nặng
tài chính cho người nghèo nếu không
may họ thật sự mất khả năng chi trả;
- Cơ chế này cũng tăng tính tương
tác giữa bên cho vay và bên đi vay.
Điều này càng có ý nghĩa nếu tổ chức
tài chính vi mô còn đảm nhiệm vai trò
tư vấn khởi nghiệp cho các hộ nghèo;
- Cơ chế này giúp nâng cao vị thế
của phụ nữ, từ đó cải thiện vấn đề
bình đẳng giới, nhất là ở các xã hội

mà đây là một vấn đề nhức nhối như
ở châu Phi và châu Á.
Những hạn chế cần được quan
tâm
- Vì là mô hình cho vay theo nhóm
nên dễ xảy ra việc những người trong
nhóm bao che cho nhau, những
người đi vay có động cơ xấu lại càng
có xu hướng hay tìm đến với nhau.
- Tạo sự phân biệt giữa người nghèo
với nhau, tức phần nào đi ngược với
tính đại chúng mà tổ chức tài chính
vi mô hướng đến. Mặt khác, chính
những người đi vay có hoàn cảnh khó
khăn nhất, những người lần đầu tiên
tiếp xúc với mô hình tài chính vi mô
hay thậm chí lần đầu tiên có trong tay
một lượng vốn đáng kể, là những đối
tượng phải chịu lãi suất cao và những
điều kiện cho vay nghiêm ngặt nhất.
- Áp lực thanh toán nợ có khả năng
dẫn đến những sức ép lớn nghèo cả
trên khía cạnh kinh tế và xã hội lên
những người ngheo. Một vài nghiên
cứu đã chỉ ra rằng, khi giãn thời hạn
thanh toán từ 1 tuần/1 lần sang 2
tuần/lần, tỉ lệ người nghèo cảm thấy
hài lòng và tiếp tục muốn hợp tác với
các tổ chức tài chính vi mô tăng lên.
Nói cách khác, có một số trường hợp
mặc dù đang sử dụng khoản vay một
cách hiệu quả, nhưng từ chối kéo dài

sự hợp tác vì không chịu được áp lực
từ phía các tổ chức tài chính vi mô.

Nếu có, sự cải thiện này liệu có mang
tính bền vững?

khai chưa lâu và luôn chênh vênh bên
bờ vực rủi ro cao./.

- Lý thuyết về tài chính vi mô không
chỉ hướng tới giúp các hộ gia đình
thoát nghèo mà còn khiến họ trở
thành những hạt nhân dẫn dắt mô
hình kinh tế hộ gia đình. Trên khía
cạnh quản lí doanh nghiệp, dù là
doanh nghiệp ở quy mô siêu nhỏ,
phụ nữ có nhiều điểm hạn chế so với
đàn ông, trong đó nổi bật hơn cả là
quỹ thời gian trong ngày bị chi phối
bởi nhiều việc gia đình thay vì có
điều kiện tập trung điều hành doanh
nghiệp.

Thực tế khách quan đã cho thấy
tổ chức tài chính vi mô đã có những
đóng góp nhất định trong công cuộc
xoá đói giảm nghèo, tuy nhiên, hiệu
quả có xu hướng giảm dần. Sau giai
đoạn phát triển nóng, mô hình tài
chính vi mô tại một số quốc gia đã
xuất hiện dấu hiệu chững lại, thậm
chí giảm tính hiệu quả. Điển hình như
tại Bosnia -Herzegovina, Ma rốc, Nicaragua, Pakistan, số liệu liên quan đến
nợ xấu trước đó luôn được đảm bảo
ở mức dưới 5%, nay tăng lên lần lượt
7%, 10%, 12%, 13%. Thậm chí, tại một
nước được coi là có bộ máy tài chính phát triển, là mô hình thành công cho
việc triển khai áp dụng các tổ chức tài
chính vi mô như Ấn Độ, khủng hoảng
đã bùng nổ vào năm 2010, và chỉ
được dập tắt khi có sự can thiệp sâu
của Chính phủ.

Tài liệu tham khảo
-Ngânhàng Việt Nam, “Tài liệu tham
khảo từ mô hình Grameen Bank ở
Bangladesh”, Hà Nội, 1995.
-[http://www.grameen-bank.net/
monthly-reports-06-2015 ]
-The New Microfinance Handbook A Financial Market System Perspective
(The World Bank 2013 )
-Microfinance - A Critical Literature
Survey ( Independent Evaluation Group
- World Bank Group - Working paper
2015/No.4 )
-Global Financial Development 2014
Report on Financial Inclusion (International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank)
-Portfolios of the Poor - How the
World’s Poor Live on $2 a Day ( Princeton
University Press 2009)
-NBER articles

Vấn đề cần quan tâm khi
triển khai hoạt động tài chính
vi mô
Mặc dù đạt được nhiều thành công
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
trên toàn thế giới, song để phát triển
lâu dài, bền vững và hiệu quả, vấn đề
sau cần được quan tâm:
Thứ nhất, làm sao để quản lý - giám
sát và hạn chế rủi ro của các tổ chức
tài chính vi mô? Ngân hàng Trung
ương, Bộ Tài chính, hay cơ quan nào
là đơn vị thích hợp nhất trong vai trò
điều phối hoạt động của các tổ chức
này?
Ngân hàng Trung ương cần được
coi là đơn vị phù hợp nhất trong vai
trò quản lý các tổ chức tài chính vi mô.
Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý tránh áp
dụng máy móc cách tư duy vẫn áp
dụng cho ngân hàng thương mại
sang khối các tổ chức tài chính vi mô,
đảm bảo rằng các tổ chức này được
hoạt động theo cơ chế thị trường, đây
là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của
mô hình tài chính vi mô.
Thứ hai, Mô hình tài chính vi mô có
thực sự là một công cụ hiệu quả phục
vụ quá trình xoá đói giảm nghèo?

Thứ ba, phạm vi hoạt động của các
tổ chức tài chính vi mô nên được giới
hạn trong nghiệp vụ cho vay, hay nên
được mở rộng thêm nghiệp vụ huy
động, bảo hiểm, thanh toán điện tử,
tuyên truyền nâng cao kiến thức tài
chính cũng như hỗ trợ nâng cao chất
lượng cuộc sống một cách toàn diện
hơn.
Phần lớn, giới nghiên cứu cũng như
các nhà hoạch định chính sách đều
có cái nhìn tích cực về việc mở rộng
phạm vi theo hướng khuyến khích
các tổ chức tài chính vi mô đóng góp
phần của mình vào các nghiệp vụ
huy động, bảo hiểm, thanh toán điện
tử, tuyên truyền nâng cao kiến thức
tài chính cũng như hỗ trợ nâng cao
chất lượng cuộc sống một cách toàn
diện. Tuy nhiên, các khó khăn về vốn
và năng lực triển khai một cách hiệu
quả các nhiệm vụ trên là những thách
thức không dễ để vượt qua đối với các
tổ chức tài chính vi mô vốn được triển
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THUẬT NGỮ ANH - VIỆT TÀI CHÍNH,
NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Stress test

Hỏi:

Tôi gửi tiền ở NH có phải đóng phí BHTG không? Nguồn phí BHTG mà người gửi tiền đóng,
BHTGVN sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 5, Điều 4, Chương 1 của Luật BHTG ban hành năm 2012: Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền
mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền
gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Như vậy, bạn không phải đóng phí BHTG mà các tổ chức tham gia BHTG phải đóng phí BHTG.
- Phí BHTG do tổ chức tham gia BHTG nộp cho BHTGVN để lập quỹ dự phòng nghiệp vụ dùng để chi trả
tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia BHTG không có khả năng thanh toán được các
khoản nợ đến hạn và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hoạt động để thanh lý
hoặc Tòa án có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản.

Kiểm tra về khả
năng chịu đựng/
Kiểm tra áp lực/
Kiểm tra độ ổn định

Capital control is any measure taken by a government, central bank or other regulatory body to limit the flow of foreign capital in and out of the domestic economy. This
includes taxes, tariffs, outright legislation and volume restrictions, as well as marketbased forces. Capital controls can affect many asset classes such as equities, bonds and
foreign exchange trades.
Source: http://www.investopedia.com/terms/c/capital_conrol.asp

Kiểm soát vốn

Kiểm soát vốn các biện pháp được thực thi bởi Chính phủ, Ngân hàng trung ương
hoặc các cơ quan quản lý để hạn chế dòng vốn nước ngoài ra vào nền kinh tế nội địa.
Các biện pháp này bao gồm thuế quan, giá cả, các quy định có hiệu lực ngay lập tức và
các biện pháp hạn chế khối lượng, cũng như sử dụng các tác nhân thị trường. Kiểm
soát vốn có thể tác động đến nhiều loại tài sản như vốn cổ phần, trái phiếu và ngoại hối.

Bank panic
(Bank run)

A series of unexpected cash withdrawals caused by a sudden decline in depositor
confidence or fear that the bank will be closed by the chartering agency, i.e. many depositors withdraw cash almost simultaneously. Since the cash reserve a bank keeps on
hand is only a small fraction of its deposits, a large number of withdrawals in a short
period of time can deplete available cash and force the bank to close and possibly go
out of business.
Source: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Bank+Panic

Trả lời:

Theo Điều 24, Chương III của Luật BHTG 2012:
Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo
hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong
từng thời kỳ.
Hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản thay đổi hạn mức trả tiền bảo hiểm. Do vậy hạn mức trả tiền bảo
hiểm vẫn ở mức 50 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) cho một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi theo quy định tại Thông tư 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 về việc hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định
số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP. (Khoản 1 và 3, Điều 29, Mục VI)
nêu rõ:
Toàn bộ số dư các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân hoặc một tổ chức đủ tiêu chuẩn được bảo
hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cộng gộp lại để xác định
số tiền chi trả bảo hiểm tiền gửi;
Người gửi tiền có tổng số tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
bằng hoặc nhỏ hơn 50 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả toàn bộ số tiền gửi. Người gửi tiền
có tổng số tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) lớn hơn 50 triệu đồng thì phần vượt trên 50 triệu đồng sẽ
được trả trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phù hợp với quy định của pháp
luật về giải thể, phá sản;
Như vậy, trường hợp của bạn có hai sổ tiết kiệm nhưng gửi tại một tổ chức tham gia BHTG, số tiền chi trả cả gốc và
lãi cho hai sổ tiết kiệm sẽ không vượt quá 50 triệu đồng. Số tiền còn lại 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 (theo Điều 27, Chương III, Luật BHTG 2012
về xử lý số tiền gửi vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm)
- Số tiền thu hồi được từ thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG được thanh toán như sau:
Các khoản lệ phí, chi phí cho việc giải thể TCTD;
Các khoản tiền của Nhà nước và các TCTD khác cho vay đặc biệt nhằm hỗ trợ chi trả tiền gửi (nếu có);
Các khoản tiền gửi của khách hàng; các khoản chi trả tiền bảo hiểm của BHTGVN;
Các khoản nợ vay khác (nếu có);
Các khoản nợ thuế (nếu có);
Chi trả vốn góp thành viên và giải quyết các quyền lợi khác của thành viên chỉ được thực hiện sau khi đã giải quyết
xong các nghĩa vụ đối với các chủ nợ.

Kiểm tra về khả năng chịu đựng là việc đánh giá lại danh mục đầu tư thông qua bộ các
giả định khác các giả định đã được sử dụng để tính toán giá trị của rủi ro (VaR). Kết quả
của phép thử sẽ thể hiện độ nhạy cảm của danh mục đầu tư trước một cú sốc nhất định.

Capital control

Hỏi:

Tôi có 120 triệu gửi tại ngân hàng A nhưng chia làm hai sổ, một sổ 50 triệu đồng và một
sổ 70 triệu đồng, vậy khi ngân hàng A bị đổ vỡ thì tôi có nhận được 50 triệu đồng cho
mỗi sổ? Số tiền còn lại tôi sẽ nhận được trong quá trình thanh lý ngân hàng A, tôi muốn
biết số tiền BHTGVN thu từ việc thanh lý ngân hàng A sẽ xử lý như thế nào?

Stress test is a way of revaluing a portfolio using a set of assumptions that is different
to that used for VaR calculations. The results of a stress test show the sensitivity of the
portfolio to a particular shock.
Source: www.prm.com

Hoảng loạn ngân
hàng
(Đột biến rút tiền)

Một loạt các vụ rút tiền bất ngờ xảy ra do sự suy giảm lòng tin một cách đột ngột của
người gửi tiền hoặc người gửi tiền lo sợ rằng ngân hàng sẽ bị đóng cửa bởi cơ quan có
thẩm quyền, khi đó họ sẽ đồng loạt rút tiền ra khỏi ngân hàng. Dự trữ tiền mặt tại ngân
hàng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng tiền gửi, do đó một số lượng lớn các vụ
rút tiền trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cạn kiệt tiền mặt sẵn có tại ngân hàng,
buộc ngân hàng phải ngừng giao dịch và có thể đi đến phá sản.
(Phòng TTTT và Chi nhánh DIV khu vực Hà Nội thực hiện chuyên mục này)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC
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.
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