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rong hai thập kỷ gần đây,
Việt Nam đã 3 lần tái cơ
cấu hệ thống các tổ chức
tín dụng (TCTD), khởi đầu
trong giai đoạn sau khủng hoảng
tài chính châu Á từ năm 1998 đến
2003; tiếp theo là giai đoạn bắt đầu
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới
2005-2008 và hiện nay là giai đoạn cơ
cấu lại nền kinh tế 2011-2015. Trong
bối cảnh quy mô của hệ thống ngân
hàng đang phát triển nhanh, đi liền
với đó là vai trò quan trọng của hoạt
động ngân hàng đối với nền kinh tế,
quá trình tái cơ cấu lần 3 được đánh
giá là “phức tạp hơn”. Điều này đòi hỏi
cơ quan quản lý nhà nước nghiên
cứu hoạch định các chính sách quyết
liệt, nhưng thận trọng, đảm bảo hài
hòa lợi ích của tổng thể nền kinh tế
nhưng vẫn đạt được mục tiêu tái cấu
trúc hệ thống các TCTD theo hướng
an toàn, lành mạnh.

Tái cấu trúc không để xảy ra
đổ vỡ ngân hàng
Các nghiên cứu về tái cấu trúc ngân
hàng trong giai đoạn khủng hoảng
tài chính Châu Á năm 1997 và cuộc
khủng hoảng tài chính xuất phát từ
Mỹ bắt đầu từ năm 2007 cho thấy,
thông thường, hệ thống ngân hàng
được tái cấu trúc khi có khủng hoảng
xảy ra. Số lượng ngân hàng được thu
hẹp theo hướng các ngân hàng yếu
kém sẽ bị quốc hữu hóa, cho phá sản
hoặc sáp nhập vào ngân hàng lành
mạnh hơn. Trong bối cảnh ngân sách
nhà nước có thể sử dụng để cứu trợ

Ths. Nguyễn Quang Huy
Chủ tịch Hội đồng quản trị
BHTGVN

ngân hàng khá eo hẹp, nhiều quốc
gia lựa chọn giải pháp để các ngân
hàng quy mô nhỏ thực sự yếu kém
phá sản và tập trung nguồn lực để
cứu trợ các ngân hàng có tầm quan
trọng hệ thống.

kết bảo lãnh toàn bộ cho tiền gửi
của người dân. Đây là một giải pháp
chính sách quan trọng nhằm duy trì
niềm tin, ngăn ngừa tình trạng hoảng
loạn, rút tiền hàng loạt của người gửi
tiền.

Tại Việt Nam, Đề án Cơ cấu lại hệ
thống các TCTD giai đoạn 2011 2015 ban hành kèm theo Quyết
định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012
đã làm rõ quan điểm “không để xảy
ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động
ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của
nhà nước”. Quan điểm này đã được
thực thi một cách nghiêm túc. Hết
năm 2013, 9 ngân hàng thuộc nhóm
yếu kém nhất đã có giải pháp tái cơ
cấu theo hình thức sáp nhập, hợp
nhất hoặc tự cải thiện hoạt động.
Sau đó, trong quý II/2015, Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) đã công bố mua
lại NH TMCP Xây dựng và NH TMCP
Đại Dương với giá 0 đồng. Trong giai
đoạn khó khăn, việc không để xảy ra
đổ vỡ ngân hàng đã góp phần không
làm xáo trộn nền kinh tế, duy trì niềm
tin của nhà đầu tư và góp phần tích
cực vào sự hồi phục kinh tế trong
thời gian gần đây.

Trong giai đoạn gấp rút tái cơ cấu
vừa qua, quyền lợi của người gửi tiền
đã được bảo vệ. Vào tháng 5/21015,
khi NH TMCP Đại Dương được mua
lại, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân
hàng đã khẳng định việc “đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp cho người
gửi tiền”, nhưng đồng thời, cổ đông
của ngân hàng sẽ không còn vai trò
khi cổ phiếu chỉ có giá 0 đồng. Đối
với người gửi tiền tại các quỹ tín
dụng nhân dân cơ sở (QTDND), người
gửi tiền được bảo vệ trong phạm vi
hạn mức bảo hiểm tiền gửi. Nguyên
tắc quan trọng giúp ổn định hệ
thống đã được tuân thủ: người dân
dành dụm tiền gửi tiết kiệm vào ngân
hàng được bảo vệ, nhà đầu tư vì mục
tiêu lợi nhuận phải chia sẻ thiệt hại vì
quyết định đầu tư của mình.

Tái cấu trúc - quyền lợi của
người gửi tiền được đảm bảo
Người gửi tiền tiết kiệm, đặc biệt
những người gửi tiền nhỏ có ít thông
tin, là đối tượng dễ bị “tổn thương”
trong quá trình tái cấu trúc các TCTD.
Tại các quốc gia, khi nền kinh tế gặp
khó khăn, Chính phủ thường cam

Tái cấu trúc và mục tiêu hạn
chế sử dụng ngân sách nhà
nước
Thông thường, tái cấu trúc ngân
hàng cần một nguồn lực tài chính
rất lớn. Theo IMF, ước tính chi phí
tái cơ cấu của Thái-lan, Indonesia và
Hàn Quốc lần lượt là 43,8%, 56,8% và
31,2% trên tổng sản phẩm quốc nội
(GDP). Để có nguồn lực tái cơ cấu,
ba quốc gia này đã phải vay từ các tổ
www.div.gov.vn
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chức tài chính quốc tế
với những cam kết rất
ngặt nghèo.
Tại Việt Nam, tái cơ cấu
các TCTD và xử lý nợ xấu
gắn liền với nguyên tắc
hạn chế tối đa sử dụng
ngân sách nhà nước.
Điều này đặt ra thách
thức rất lớn đối với cơ
quan chủ trì triển khai
thực hiện. Công ty Quản
lý tài sản của các TCTD
(VAMC) đã được thành
lập và đến hết năm 2014, VAMC đã
mua được khoảng 130.000 tỷ VNĐ nợ
xấu từ các TCTD. VAMC được đánh giá
là giải pháp “sáng tạo” của Việt Nam
khi giải quyết ngay được nhu cầu làm
sạch nợ xấu trên Bảng cân đối tài sản
của TCTD, đồng thời dành thời gian
khoảng 5 năm để TCTD trích lập dự
phòng rủi ro và xử lý nợ xấu.

Phát huy vai trò của tổ chức
bảo hiểm tiền gửi trong tái cấu
trúc các TCTD
Sau hơn 15 năm thành lập và phát
triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) đã từng bước triển khai
đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ, bảo
vệ cho khoảng 30 triệu tài khoản của
người gửi tiền, chi trả kịp thời cho
người gửi tiền tại 39 QTDND với tổng
số tiền gần 27 tỷ đồng.
Năm 2012, Luật BHTG ra đời tạo
nền tảng pháp lý vững chắc để tổ
chức BHTG thực hiện tốt hơn chức
năng bảo vệ người gửi tiền và góp
phần đảm bảo an toàn, lành mạnh
hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở
Luật, BHTGVN đã tích cực triển khai
hoạt động giám sát, cảnh báo sớm rủi
ro tiềm ẩn của các tổ chức tham gia
BHTG. Đối với các QTDND hoạt động
không hiệu quả dẫn đến tình trạng
mất khả năng thanh toán, để đảm
bảo quyền lợi người gửi tiền, BHTGVN
tiến hành chi trả cho người dân một
cách sớm nhất. Thực tiễn đã chứng
minh việc chi trả kịp thời, đáp ứng
4
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được mong đợi của người gửi tiền
góp phần giải tỏa tâm lý bất an, từ
đó ngăn chặn khả năng rút tiền hàng
loạt và nguy cơ lan truyền hệ thống.
Bên cạnh đó, thực tế trong quá
trình sáp nhập, hợp nhất đã xuất hiện
không ít những thông tin trái chiều
về tình hình hoạt động của hệ thống
ngân hàng khiến tâm lý người gửi
tiền bị ảnh hưởng. Trước bối cảnh đó,
BHTGVN đã tổ chức các hoạt động
tuyên truyền chính sách, pháp luật
về BHTG để tăng cường niềm tin của
người gửi tiền đối với hệ thống ngân
hàng. Đồng thời, BHTGVN triển khai
hướng dẫn các thủ tục cấp đổi và thu
hồi Chứng nhận BHTG cho các TCTD
sáp nhập, hợp nhất nhằm đảm bảo
quyền và lợi ích của người gửi tiền tại
tổ chức này.
Trong bối cảnh chung tái cơ cấu
các TCTD, BHTGVN xác định là một
công cụ đắc lực của NHNN trong việc
thực thi nhiệm vụ chung của ngành
thông qua việc tham gia tái cấu trúc
hệ thống QTDND. Theo quy định của
pháp luật hiện hành, BHTGVN có thể
tham gia kiểm soát đặc biệt đối với
tổ chức tham gia BHTG theo quy
định của NHNN. Đây là điều khoản
cho phép BHTGVN có thể tham gia
sâu hơn, chủ động hơn vào quá trình
tái cấu trúc hệ thống QTNND trong
tương lai theo chỉ đạo của NHNN.

Những thách thức cần giải
quyết

Trong thời gian vừa qua,
Quốc hội và Chính phủ đã
có những đánh giá tích
cực về hiệu quả của quá
trình tái cơ cấu hệ thống
các TCTD, coi đây là điểm
sáng trong bức tranh tổng
thể tái cơ cấu nền kinh tế.
Mặc dù vậy, vẫn còn có
nhiều lo ngại về một số
nội hàm của quá trình tái
cơ cấu. Ví dụ, việc tái cơ
cấu đồng thời không để
xảy ra đổ vỡ có thể gây ra
rủi ro đạo đức, khiến cổ
đông lớn và các bên có liên quan có
thể chấp nhận rủi ro cao hơn với tâm
lý, khi rủi ro đã có Nhà nước xử lý. Việc
xử lý nợ xấu thông qua VAMC dù đã
có những tiến triển, nhưng chủ yếu
vẫn trong giai đoạn chuyển nợ xấu
từ ngân hàng sang VAMC và cần có
thêm những bước đi tích cực hơn.
Việc quyết định lựa chọn và áp
dụng một chính sách luôn có tính
hai mặt, giống như hai mặt của một
đồng tiền. Vấn đề là cơ quan hoạch
định chính sách có được dự báo
chính xác và khả năng quản trị rủi ro
đối với những yếu tố ngược chiều có
thể phát sinh khi thực thi chính sách.
Với đặc điểm chính trị xã hội nước ta
trong giai đoạn hiện nay và trong bối
cảnh nguồn lực phục vụ tái cấu trúc
còn hạn chế, thách thức đặt ra đối với
cơ quan quản lý ngành Ngân hàng
không hề nhỏ. Tuy nhiên, những kết
quả đáng khích lệ trong việc duy trì
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm
phát trong thời gian vừa qua; cùng
với những dự báo khả quan về triển
vọng kinh tế Việt Nam trong trung
hạn của các tổ chức quốc tế đã khẳng
định thành công bước đầu của quá
trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.
Đây là động lực để toàn ngành Ngân
hàng có những bước đi vững chắc
hơn, toàn diện hơn đối với lĩnh vực
này trong thời gian tới.

Ổn định tâm lý người gửi tiền trong bối cảnh tái cơ cấu
hệ thống các TCTD:

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ
CHO VIỆT NAM

TS. Hà Huy Tuấn
Phó Chủ tịch Ủy ban
Giám sát tài chính quốc gia

1. Tổng quan tình hình tái cơ cấu hệ thống các
TCTD 2011 – 2015:
Hiện nay, quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín
dụng (TCTD) đang được thực hiện theo lộ trình của Đề án
“Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 20112015” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
245/QĐ-TTg ngày 01/3/2012. Tính đến thời điểm hiện tại,
có 9 TCTD yếu kém đã được tiến hành tái cơ cấu .
Ngoài ra, còn thương vụ của NHTM CP Tiên Phong với
tập đoàn DOJI, NHTM CP Đại Tín với Tập đoàn Thiên Thanh
(thành NHTM CP Xây Dựng), 3 NHTM CP bị NHNN mua lại
với giá 0 đồng là NHTM CP Đại Dương, NHTM CP Xây Dựng,
NHTM CP Dầu khí toàn cầu. Dự kiến số lượng TCTD sẽ còn
có thể tiếp tục biến động do trong năm 2015 hoạt động
mua bán sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng vẫn
đang diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt (dự kiến sẽ có khoảng
từ 5-7 thương vụ nữa). Các hoạt động sáp nhập, hợp nhất
này đều diễn ra
trên nguyên tắc tự
nguyện và hướng
tới mục tiêu: (i) Góp
phần giải quyết
tốt nợ xấu, sở hữu
chéo và thanh lọc
hệ thống TCTD, (ii)
Giảm số lượng các
NH nhỏ, yếu kém
và (iii) Hình thành
một số ngân hàng
thương mại có quy
mô lớn và đủ sức
cạnh tranh với các
ngân hàng thương
mại trong khu vực.

Có thể nói, mặc dù hoạt động tái cơ cấu các TCTD diễn
ra khá sôi động, nhưng tâm lý của người gửi tiền vẫn được
ổn định và quyền lợi người gửi tiền vẫn đang được đảm
bảo.

2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc ổn định tâm
lý và bảo đảm quyền lợi người gửi tiền trong quá
trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.
Thực tiễn quốc tế trong đương đầu với 2 cuộc khủng
hoảng tài chính vừa qua (1997-1998 và 2007-2008) đã cho
những kinh nghiệm và bài học quý báu trong việc ổn định
tâm lý và bảo đảm quyền lợi người gửi tiền trong quá trình
tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là vai
trò quan trọng của cơ quan Bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Nét
chung nhất có thể thấy được tại các quốc gia đã xử lý tốt
vấn đề này là:
- Một là, có một cơ
chế pháp lý (được
thực hiện dưới dạng
một bộ luật do Quốc
hội thông qua) rõ ràng
và đủ mạnh, trong đó
khẳng định rõ vai trò
của Nhà nước (thường
là Chính phủ) có trách
nhiệm xử lý và đảm
bảo quyền lợi người
gửi tiền. Việc thực thi
trách nhiệm này được
ủy quyền cho một cơ
quan cụ thể để người
gửi tiền yên tâm.
- Hai là, có một
www.div.gov.vn
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chính sách BHTG đảm bảo đủ rộng để
bao gồm đa số người gửi tiền, thanh
toán ở một mức độ có ý nghĩa về hạn
mức chi trả cho người gửi tiền trong
trường hợp các TCTD bị mất thanh
khoản đồng thời phải tương thích với
khả năng của ngân sách.

toàn hoạt động ngân hàng ngoài
tầm kiểm soát của Nhà nước”. Thực
tế, Chính phủ đã yêu cầu có vấn đề
phải tự tiến hành tái cơ cấu theo hình
thức sáp nhập, hợp nhất, hoặc tìm
kiếm nhà đầu tư mới.

- Ba là, trong thời kỳ khủng hoảng,
việc thực thi pháp luật và chính sách
này cần rõ ràng, đơn giản, chính xác
và kịp thời.
- Bốn là, đẩy mạnh công tác phổ
biến và tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng về các chính
sách được thực thi. Trong trường hợp
cần thiết, các nhà lãnh đạo quốc gia
và các cơ quan có trách nhiệm phải
có những tuyên bố mạnh mẽ để trấn
an thị trường và người gửi tiền.
Ví dụ như tại Nhật Bản, Tổ chức
BHTG Nhật Bản (DICJ) được thành lập
từ năm 1971, với nhiệm vụ BHTG của
người gửi tiền trong trường hợp các
TCTD phá sản. DICJ đã phát huy cao
vai trò khi bong bóng bất động sản
bùng nổ đẫn đến hàng loạt TCTD phá
sản vào năm 1996. Để trấn an tâm lý
người gửi tiền tại Nhật Bản, Chính
phủ Nhật Bản quyết định bảo hộ
toàn bộ giá trị tiền gửi đối với tất cả
các loại hình tiền gửi (năm 1996) và
điều chỉnh chỉ bảo hộ toàn bộ giá trị
tiền gửi đối với các tài khoản vãng lai,
tài khoản tiền gửi thông thường kể từ
năm 2002.
Ngoài ra, DICJ còn tham gia trực
tiếp vào quá trình xử lý phá sản, tái
cơ cấu các TCTD theo 2 hình thức: (i)
Thanh lý tài sản và chi trả bảo hiểm
cho người gửi tiền; (ii) Hỗ trợ vốn cho
ngân hàng cầu nối (bridge bank) để
tiếp nhận tiền gửi có bảo hiểm của tổ
chức tài chính phá sản qua sáp nhập
hay chuyển nhượng hoạt động kinh
doanh.
Nhờ chính sách bảo hộ tiền gửi
trên, Nhật Bản đã kiểm soát được
hiện tượng tháo chạy của người gửi
tiền và tâm lý người gửi tiền được ổn
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định. Qua đó, đã hạn chế được tối
đa thiệt hại cho các TCTD, bảo đảm
thanh khoản, hạn chế rủi ro đổ vỡ của
hệ thống TCTD.

chốt trong quá trình giải quyết các
định chế tài chính phá sản và hỗ trợ
tài chính cho các định chế gặp vấn
đề.

Còn tại Hàn Quốc, trong cuộc
khủng hoảng tài chính 1997-1998 có
14 ngân hàng có vấn đề và buộc phải
đóng cửa (trong đó, có 5 TCTD bị thu
hồi giấy phép hoạt động và 9 TCTD
còn lại được yêu cầu sáp nhập với các
TCTD khác để tái cơ cấu). Khi đó, Hàn
Quốc đã ban hành kịp thời Luật Bảo
vệ người gửi tiền Hàn Quốc và thành
lập Cơ quan BHTG Hàn Quốc (KDIC).
Động thái này trấn an tinh thần người
gửi tiền cũng như hạn chế hoảng
loạn trên toàn hệ thống.

3. Những biện pháp Chính
phủ Việt Nam và các cơ quan
có liên quan đã thực hiện trong
thời gian qua để đảm bảo quyền
lợi người gửi tiền:

Luật Bảo vệ người gửi tiền Hàn
Quốc đã được ra đời và quy định rõ:
Luật được ban hành để bảo hộ người
gửi tiền và duy trì tính ổn định của hệ
thống tài chính bằng hoạt động hiệu
quả của hệ thống BHTG nhằm giúp
tổ chức tài chính đối phó được nguy
cơ phá sản, mất khả năng thanh toán
hay các nguy cơ tổn thất tài chính
khác mà tổ chức này không có khả
năng thanh toán cho những người
gửi tiền thông qua việc: (i) Mở rộng
liên tục phạm vi bảo hiểm (không
chỉ các TCTD mà còn bao gồm các
công ty chứng khoán, môi giới chứng
khoán và công ty bảo hiểm, quỹ tín
dụng, công ty tài chính và tiết kiệm
tương hỗ) và (ii) Tăng hạn mức bảo
hiểm.
Bên cạnh đó, KDIC là nhân tố chủ

- Về khía cạnh pháp lý, Luật Bảo
hiểm tiền gửi được Quốc hội Việt
Nam thông qua năm 2012 và các văn
bản triển khai thực hiện được ban
hành tiếp theo đã tạo nền tảng cho
cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) tiếp tục phát triển và chịu
trách nhiệm thực thi các nghĩa vụ của
Nhà nước đối với người gửi tiền. Luật
này cũng đồng thời xác định rõ ràng
đối tượng và hạn mức đủ rộng và đủ
lớn đối với người gửi tiền.
Tính đến thời điểm hiện tại, BHTGVN
đã cấp đầy đủ chứng nhận bảo hiểm
tiền gửi cho các tổ chức tham gia
BHTG, các chi nhánh và phòng giao
dịch, tạo tâm lý an toàn cho người gửi
tiền tại các TCTD, đặc biệt tại các Quỹ
TDND cơ sở. Ngoài ra, công tác giám
sát, kiểm tra của BHTGVN cũng được
thực hiện thường xuyên với sự phối
hợp và trao đổi thông tin với các cơ
quan có liên quan.
- Ngay từ khi bắt đầu tiến hành tái
cơ cấu các TCTD, Chính phủ đã có
thông điệp và quan điểm rõ ràng:
“Không để xảy ra đổi vỡ và mất an

- Trong quá trình thực hiện tái cơ
cấu các TCTD, cơ quan quản lý cũng
đã ban hành quy định kiểm soát đặc
biệt đối với các TCTD yếu kém. Theo
đó, cơ quan quản lý có quyền thực
hiện hoặc chỉ định TCTD khác thực
hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ
phần của TCTD bị kiểm soát đặc biệt.
Trường hợp không tự tái cấu trúc
được thì cơ quan quản lý sẽ tiến hành
quốc hữu hóa và tuyệt đối không để
xảy ra đổ vỡ ngân hàng gây xáo trộn
hệ thống tài chính. Đồng thời, cơ
quan quản lý cũng đảm bảo thanh
khoản cho các TCTD gặp khó khăn và
yếu kém. Đối với các TCTD bị mua lại
với giá 0 đồng, quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền luôn được
tuyên bố và thực hiện sự đảm bảo.
- Bên cạnh đó, công tác tuyên
truyền, phổ biến về chính sách BHTG
và mở rộng số đơn vị được bảo hiểm
cũng đang được triển khai tích cực.
Hiện tại, Cơ quan BHTG đã mở rộng
phạm vi bảo hiểm trên toàn hệ thống.
Tính tới giữa năm 2014, đã có 1.236 tổ
chức được bảo hiểm (tăng 11% so với
2008). Số tài khoản được bảo hiểm là
hơn 30 triệu với số dư tiền gửi được
bảo hiểm trên 2,2 triệu tỉ đồng. Tại
các phòng giao dịch, chi nhánh của
các TCTD, đều được gắn thông điệp
”Quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền được Chính phủ cam kết bảo
vệ” đặt cùng với Chứng nhận bảo
hiểm tiền gửi.
Tất cả các hoạt động trên trong quá
trình tái cơ cấu của cơ quan quản lý
và cơ quan BHTG đã góp phần ổn
định và duy trì niềm tin của người gửi
tiền đối với hệ thống ngân hàng. Nhờ
vậy, niềm tin của nhà đầu tư và tâm
lý người gửi tiền được duy trì ổn định
trong suốt thời gian tái cơ cấu các
TCTD vừa qua.

4. Một số đề xuất kiến nghị
Để làm tốt hơn nữa công tác ổn
định tâm lý và bảo đảm quyền lợi
người gửi tiền trong quá trình tái cơ
cấu hệ thống các TCTD, một số công
việc cần được tiếp tục thực hiện hoặc
thực hiện mạnh mẽ hơn nữa như:
- Nghiên cứu việc điều chỉnh hạn
mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi
tiền một cách hợp lý. Kinh nghiệm
Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy xu
hướng tăng hạn mức ngày càng
cao hơn, nhất là trong thời kỳ khủng
hoảng, nhiều nước đã cam kết bảo
hiểm toàn bộ và thanh toán 100%
số tiền gửi. Điều này tác động quan
trọng trong việc duy trì sự ổn định
tâm lý người gửi tiền, quyền lợi người
gửi tiền được bảo vệ tuyệt đối. Hiện
nay mức chi trả tối đa theo quy định
tại Việt Nam là 50 triệu đồng, trong
bối cảnh giá trị tài khoản của người
gửi tiền ngày càng lớn, thu nhập
người gửi tiền ngày càng tăng, khu
vực ngân hàng đang trong quá trình
tái cấu trúc, cần phải xác định lại một
cách hợp lý hạn mức bảo hiểm nhằm
đảm bảo tốt hơn quyền lợi người
gửi tiền và ổn định tâm lý cho toàn
thị trường. Hiện nay, một số khuyến
nghị của các tổ chức quốc tế cho
rằng mức chi trả bảo hiểm tối thiểu
nên bằng 2 lần thu nhập bình quân
đầu người/ năm (thu nhập bình
quân đầu người Việt Nam năm 2014
khoảng 2.000 USD).
- Nghiên cứu xác định mức phí phải
nộp của các tổ chức tham gia BHTG
căn cứ vào mức độ rủi ro của các tổ
chức nhận tiền gửi. Hiện nay, đang
áp dụng mức thu đồng hạng, thống
nhất cho các tổ chức nhận tiền gửi.
Phương pháp này không chỉ ra rõ
sự khác biệt giữa mức độ rủi ro của
các đơn vị. Nếu áp dụng mức thu phí
theo mức độ rủi ro của tổ chức tham
gia BHTG (mức rủi ro càng cao, mức
phí phải nộp càng cao và ngược lại)
sẽ khuyến khích các tổ chức nâng cao
hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi
ro. Từ đó, tâm lý của người gửi tiền

luôn ổn định do đã hiểu rõ số tiền gửi
luôn được đảm bảo cho dù có mức
độ rủi ro khác nhau trong từng TCTD.
- Nghiên cứu để cơ quan BHTG
tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ
cấu tại các TCTD yếu kém. Hiện tại, cơ
quan BHTG mới chú trọng vào việc xử
lý các Quỹ TDND cơ sở. Kinh nghiệm
từ Nhật bản và Hàn Quốc cho thấy
vai trò quan trọng và hữu ích của cơ
quan BHTG khi tham gia vào quá trình
tái cơ cấu, dàn xếp việc sáp nhập và
hợp nhất cho các TCTD có vấn đề.
Đặc biệt là trong Luật phá sản 2014
(có hiệu lực từ 1/1/2015) đã luật hóa
khá chi tiết thủ tục phá sản các TCTD.
Do đó, việc cơ quan BHTG xuất hiện
trong quá trình cơ cấu lại các TCTD
với tư cách như là người đại diện cho
những người gửi tiền sẽ khiến người
dân cảm thấy quyền lợi của mình
được đảm bảo, duy trì được niềm tin
vào hệ thống ngân hàng tài chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền và phổ biến pháp luật, chính
sách và tình hình hoạt động bảo hiểm
tiền gửi, đặc biệt là nâng cao hình ảnh
BHTG Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ
người gửi tiền và là bộ phận quan
trọng trong mạng an toàn tài chính
quốc gia. Việc tăng cường hoạt động
tuyên truyền về chính sách, pháp luật
BHTG để tăng niềm tin của người gửi
tiền đối với hệ thống ngân hàng. Tại
các chi nhánh, phòng giao dịch của
tổ chức nhận tiền gửi phải có đầy đủ
thông tin cơ bản về chính sách BHTG
thông qua Chứng nhận BHTG được
niêm yết công khai để người gửi tiền
hiểu rõ quyền lợi của mình được bảo
đảm. Ngoài ra, cơ quan BHTG cần tích
cực phối hợp với cơ quan thanh tra
chuyên ngành để tiến hành kiểm tra
các tổ chức tham gia bảo hiểm, đưa
ra những giải pháp nhằm tháo gỡ
vướng mắc trên thị trường, đảm bảo
an toàn hệ thống và hoạt động lành
mạnh của các tổ chức nhận tiền gửi.
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XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NHẬT BẢN VÀ
VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng
PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội

Mô hình công ty xử lý nợ xấu của
các NHTM tại Nhật Bản – RCC và
IRCJ

Bài viết này tập trung nghiên cứu kinh nghiệm xử lý
nợ xấu qua các công ty mua bán nợ (RCC) 100% vốn của
Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Nhật bản (DICJ). Kết quả là,
sau gần 5 năm xử lý tái cấu trúc, nợ xấu của hệ thống NH
Nhật bản, đã giải quyết được gần 70%, tạo ra thị trường
mua bán nợ xấu, góp phần minh bạch hóa thị trường tài
chính Nhật bản lúc bấy giờ.

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu từ Nhật Bản
Khái quát tình hình nợ xấu tại Nhật Bản
Cuộc khủng hoảng của Nhật Bản trong thập niên 90 bắt
nguồn từ sự đầu cơ ổ ạt vào thị trường chứng khoán và
bất động sản trong giai đoạn trước đó tạo nên một “bong
bóng” của nền kinh tế. Bắt đầu từ sự bùng nổ thị trường
chứng khoán và bất động sản giai đoạn 1980 – 1990,
khi “bong bóng” nền kinh tế đạt đến độ cực thịnh, chỉ số
chứng khoán, giá nhà đất tăng cao. Đến tháng 12/1991,
nền kinh tế bị tăng trưởng quá nóng và hậu quả là “bong
bóng” bất động sản và thị trường chứng khoán vỡ. Giá bất
động sản và cổ phiếu tụt dốc nhanh chóng mà “người tài
trợ chính” cho tất cả các hoạt động này lại chính là các
ngân hàng Nhật Bản. Do vậy, khi giá tài sản giảm mạnh
và kéo dài thì giá trị tài sản thế chấp cũng vì thế mà giảm
theo, các doanh nghiệp bị thua lỗ hàng loạt, nợ quá hạn
và nợ khó đòi tăng cao đã gây ra cuộc khủng khoảng tín
dụng trong hệ thống ngân hàng.
Tính đến tháng 3/1997, tổng số nợ quá hạn trong hệ
thống ngân hàng đã lên tới trên 585 nghìn tỷ yên (khoảng
4 nghìn tỷ USD). Nhiều ngân hàng thương mại hầu như
không thu hồi được vốn. Tỷ lệ nợ khó đòi ở một số ngân
hàng chiếm tới 13% tổng dư nợ. Theo thống kê, đến tháng
7/1998, tổng số thua lỗ của các ngân hàng Nhật Bản là
100 nghìn tỷ yên, khoảng 556 tỷ USD. Tình trạng này đã
buộc nhiều ngân hàng Nhật Bản phải đóng cửa chi nhánh
ở nước ngoài để tập trung nguồn vốn giải quyết vấn đề nợ
xấu trong nước, trong đó, có các tên tuổi lớn như Nippon
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chừ trong xử lý nợ xấu đã khiến Nhật
Bản phải trả giá bằng chính sự tăng
trưởng của mình và mức sống của
người dân. Trong suốt một thập kỷ,
tăng trưởng trung bình của Nhật Bản
chỉ khoảng 0,5%.

Credit, Sumitomo, Sakura, Sanwa và Fuji.
Sự phá sản của các tổ chức tài chính lên tới cao trào vào
cuối năm 1997 khi có tới 5 tổ chức tài chính lớn của Nhật
bị phá sản, với những món nợ khổng lồ, trong đó, có Ngân
hàng Tokyo (59 tỷ Yên) và Ngân hàng Hokkaido (gần 200
tỷ Yên). Hơn nữa, 20 ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản đã
phải tuyên bố xóa nợ khó đòi với tổng số nợ lên tới 7.000
– 8.000 tỷ Yên.
Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính Nhật Bản
lâm vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Hầu hết các
TCTC không dám cho vay do không còn khả năng cho vay,
chất lượng TSĐB kém, chẳng còn mấy giá trị nằm dưới
dạng chứng khoán và bất động sản và nợ khó đòi. Đối
tượng khách hàng thiếu khả năng trả nợ tại Nhật trong
thời kỳ này là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động
sản, xây dựng và các tổ chức tài chính ngoài ngân hàng
như các công ty chứng khoán, những lĩnh vực chịu ảnh
hưởng nặng nề sau sự sụp đổ của “bong bóng” nền kinh tế.
Việc để các TCTD tự xử lý phần nợ xấu của mình không
làm cho tình hình tốt đẹp hơn. Mỗi ngân hàng khi thành
lập công ty xử lý nợ xấu của mình thường đi theo một
hướng riêng với tiềm lực có hạn và tình hình nợ xấu mới
ngày càng tăng lên do tình hình vĩ mô đi xuống. Việc chần

Trước tình hình nền kinh tế Nhật
Bản bước vào thời kì suy thoái, nợ
xấu vẫn chưa giải quyết được trong
suốt hơn một thập kỉ từ năm 1990
đến năm 2003 và việc để cho các
doanh nghiệp, tổ chức tài chính tự
giải quyết nợ xấu không mang lại kết
quả như mong đợi, Nhật Bản cần một
giải pháp mới quyết liệt hơn trong
vấn đề xử lý nợ xấu. Năm 2003, Nhật
Bản thi hành chính sách kinh tế khẩn
cấp bao gồm: hoàn thiện chức năng
công ty mua bán nợ Resolution and
Collection Corporation (RCC), thành
lập cơ quan tái thiết công nghiệp Industrial revitalization Corporation of
Japan (IRCJ) và thành lập các Quỹ tái
thiết tư nhân. Mô hình tổng quát là
tác động lên cả 2 bộ phận chịu ảnh
hưởng của nợ xấu: tái thiết các doanh
nghiệp làm ăn kém hiệu quả là đối
tượng, là con nợ của nợ xấu và duy
trì thanh khoản, đảm bảo hoạt động
lành mạnh của các tổ chức tài chính,

ngân hàng là đối tượng chủ nợ của
nợ xấu.
Hoạt động của RCC: RCC là công ty
100% vốn trực thuộc công ty BHTG
Nhật Bản DICJ (Deposit Insurance
Corporation of Japan) được thành lập
vào ngày 01/4/1999 với nhiệm vụ xử
lý tình trạng nợ xấu đang tăng cao
của Nhật Bản. RCC được DICJ cấp 212
tỷ Yên vốn ban đầu thông qua nguồn
là phát hành trái phiếu Chính phủ.
RCC được thành lập dựa trên sự sáp
nhập giữa 2 tổ chức mua bán nợ xấu
trước đó của Nhật Bản, đó là: Công ty
quản lý cho vay bất động sản (Housing loanadministration corporationHLAC) và Ngân hàng mua bán nợ
(Revolutionand Collection Bank-RCB).
Hoạt động chủ yếu của RCC tập
trung vào 4 nhiệm vụ:
i) Tập hợp lại các khoản nợ bất
động sản từ HLAC;
ii) Mua và tập hợp các khoản nợ
xấu từ các TCTD;
iii) Hỗ trợ tài chính cho các TCTD
thông qua mua chứng khoán phát
hành từ các TCTD;
iv) Theo dõi trách nhiệm dân sự và
hình sự của các cựu giám đốc điều
hành và con nợ của các TCTD bị sụp
đổ.

Không phải tất cả các loại tài sản
đều được RCC mua, RCC chỉ mua và
quản lý 3 loại tài sản. Loại tài sản thứ
nhất được RCC mua lại là tài sản của
HLAC cũ từ 7 công ty cho vay BĐS,
vào cuối năm 2002, lượng tài sản
này vào khoảng 10.048 tỷ Yên, RCC
đã mua tại mức giá 4.656 tỷ Yên. Loại
tài sản thứ hai được RCC mua lại là tài
sản của các TCTD bị phá sản bao gồm
các ngân hàng, được phân loại trong
nhóm nghi ngờ và dưới mức nghi ngờ
theo tiêu chuẩn của RCB cũ, lượng tài
sản này khoảng 21.437 tỷ Yên và được
mua lại tại mức giá 4.738 tỷ Yên. Loại
thứ 3 là tài sản từ các TCTD đang hoạt
động trong nhóm nghi ngờ và dưới
chuẩn theo điều 53 của Luật tái thiết
doanh nghiệp Nhật Bản.
Cơ quan tái thiết công nghiệp (IRCJ)
cũng là một tổ chức hoạt động dưới
hình thức công ty cổ phần, trong đó
Bảo hiểm tiền gửi Nhật bản DICJ nắm
giữ đến 50% cổ phần, còn lại do các
TCTD tư nhân tự nguyện góp vốn.
Mục đích hoạt động của IRCJ nhằm
hỗ trợ tái sinh các hoạt động của các
doanh nghiệp đang có những khoản
nợ lớn, hoạt động không hiệu quả
thông qua việc mua lại các khoản nợ
của các TCTD.
IRCJ không thực hiện bán nợ như
RCC mà tái thiết doanh nghiệp gắn
với xử lý nợ thông qua các biện pháp
như thực hiện hoán đổi vốn – nợ, xóa
nợ cho doanh nghiệp, tái thiết hoạt
động, cử người trực tiếp điều hành
doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp
hoạt động ổn định, IRCJ sẽ thực hiện
thoái vốn (tối đa trong thời hạn 3
năm). Đồng thời, IRCJ chỉ thực hiện
xử lý nợ xấu cho các doanh nghiệp
khi có đơn đề nghị của các doanh
nghiệp này hoặc TCTD nắm giữ nợ
của các doanh nghiệp đó. IRCJ sau
khi nhận được đơn đề nghị sẽ đánh
giá và đưa ra thông báo tái thiết theo
các tiêu chuẩn hỗ trợ tái thiết đã được
xác lập từ trước tới doanh nghiệp và
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TCTD liên quan, quan trọng hơn là
xác định thời hạn mua nợ và giá trị
nợ sẽ mua. Giá mua nợ IRCJ đưa ra
chỉ từ 30%-40% giá trị sổ sách khoản
nợ. Nếu quá trình thỏa thuận không
đạt được hiệu quả và các TCTD không
chấp nhận giá mà IRCJ đưa ra thì IRCJ
sẽ hủy bỏ tái cấu trúc doanh nghiệp.
Nếu việc giao dịch mua lại nợ thành
công, IRCJ sẽ cử người xuống doanh
nghiệp để đảm nhiệm các chức vụ
trong bộ máy điều hành, từ vị trí cao
nhất đến các vị trí cấp trung gian. Sau
đó, IRCJ sẽ có chương trình hỗ trợ tài
chính thông qua xóa nợ, hoán đổi nợ
thành vốn chủ sở hữu.
Ngoài ra, IRCJ và các TCTD liên quan
còn tài trợ vốn hoặc bảo lãnh cấp
vốn hoạt động trong các điều kiện
nhất định cho doanh nghiệp. Thời
gian hoàn trả tiền vay trong trường
hợp này không được quá 3 năm kể
từ ngày IRCJ quyết định mua lại nợ
doanh nghiệp.
Sau khi hoàn thành quá trình tái
thiết doanh nghiệp, IRCJ sẽ thực hiện
chuyển nhượng quyền thu nợ hoặc
cổ phần sở hữu. Kết quả là trong 4
năm hoạt động từ 2003-2007 (IRCJ
giải thể năm 2007 do đạt kế hoạch
trước 1 năm), tổ chức này đã hỗ trợ
tái thiết 41 doanh nghiệp, ngân sách
thu được 74,5 tỷ Yên bao gồm thuế
31,2 tỷ Yên và được phân chia sau khi
thanh lý tài sản và giải thể của IRCJ và
43,3 tỷ Yên, cổ đông thu hồi đủ vốn
đầu tư ban đầu 50,5 tỷ Yên và tiên cổ
tức 200 triệu Yên và hoàn trả đầy đủ
các khoản vốn huy động.

Kết quả của quá trình xử lý nợ
xấu ở Nhật Bản
Có thể khẳng định, hoạt động của
RCC và IRCJ không chỉ góp phần giải
quyết một lượng lớn nợ xấu của nền
kinh tế mà đã giúp tạo nên một làn
sóng M&A trong giai đoạn 2004-2006.
Đồng thời, việc đẩy mạnh hoạt động
của RCC, IRCJ đã tạo ra sự sôi động
trong thị trường mua bán nợ xấu, kích
thích sự thành lập các quỹ tái thiết tư
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nhân và đã góp phần xử lý nhanh nợ
xấu của nền kinh tế. Kết quả là nợ xấu
của cả nền kinh tế Nhật Bản đã giảm
nhanh từ 43.200 tỷ Yên vào tháng
3/2002 xuống 25.300 tỷ Yên vào cuối
tháng 3/2005 và còn 12.000 tỷ Yên
vào cuối tháng 3/2007.

Bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam
Việc xử lý nợ xấu trong bối cảnh tái
cấu trúc là hết sức nhạy cảm, bởi vì
nền kinh tế khi đó đã bị “tổn thương”,
hệ thống ngân hàng có nguy cơ đổ
vỡ. Nhật Bản thì xử lý nợ xấu dựa trên
hoạt động của 2 công ty là công ty
mua bán nợ (RCC) và Cơ quan Tái
thiết công nghiệp (IRCJ) Nhật Bản.
Mô hình này vừa tích cực mua nợ xấu
của các NHTM, đồng thời tái thiết các
doanh nghiệp. Đây được ví là xử lý nợ
xấu đi bằng “2 chân” tạo lên làn sóng
M&A các TCTD tại Nhật Bản và giảm
nợ xấu.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm xử lý
nợ xấu của Nhật Bản, một số bài học
được rút ra cho việc xử lý nợ xấu tại
Việt Nam như sau:
Quan điểm xử lý nợ xấu quyết
liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng
bộ, trong đó phải hoàn thiện cơ sở
pháp lý cho giải quyết nợ xấu. Muốn
giải quyết được nợ xấu thì cơ quan
quản lý nhà nước phải có sự chỉ đạo
quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp
đồng bộ.
Minh bạch nợ xấu và tuân thủ các
tiêu chuẩn xác định nợ xấu:
Hiện nay có rất nhiều số liệu đánh
giá về con số nợ xấu tại Việt Nam,
mỗi một tổ chức lại có các đánh giá
khác nhau nhưng trên báo cáo tài
chính các NHTM thì con số nợ xấu
tương đối nhỏ ở mức trên, dưới 3%.
Nếu so sánh với khối lượng nợ xấu
tại Nhật Bản (từ 10%-13%) thì tỷ lệ nợ
xấu của Việt Nam rất thấp. Tuy nhiên,
tại Việt Nam chưa tuân thủ triệt để
về tiêu chuẩn phân loại nợ xấu như
thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ

hay hệ thống công nghệ thông tin
chưa phát triển nên khó xác định một
cách nhất quán nhóm nợ chính xác
của một khách hàng tại nhiều TCTD.
Mặt khác, do áp lực về tiền lương,
thu nhập nên các TCTD cũng không
ngần ngại trong việc che giấu nợ xấu
để tránh phải trích lập dự phòng rủi
ro. Do vậy muốn xử lý nợ xấu cũng
khó xác định được số nợ xấu thực của
hệ thống các TCTD để từ đó đưa ra
các giải pháp cho phù hợp.
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM
VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
TRÊN CƠ SỞ RỦI RO
Ths. Ngô Quang Lương
Phó Tổng giám đốc BHTGVN

N

guyên nhân gây mất thanh
khoản của quỹ bảo hiểm tiền
gửi là sự đổ vỡ của các tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi
(ngân hàng). Có ít nhất hai nguyên nhân
khiến các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi mất tính thanh khoản, đó là: Môi trường
tài chính và rủi ro đạo đức.

Môi trường tài chính: Lãi suất tăng (ví dụ
như ở Mỹ: giai đoạn 1979-1982). Giá dầu, bất
động sản và hàng hóa sụt giảm ảnh hưởng
tiêu cực lên các khoản cho vay về dầu, khí
gas và nông nghiệp ở khu vực tây nam nước
Mỹ. Cạnh tranh tăng làm xói mòn giá trị của
ngân hàng và các quy định tiền gửi trong
suốt những năm 1980. Sự sụp đổ của thị
trường nhà và các tổ chức tài chính uy tín (ví
du như Bears Sterns, AIG, Lehman Brothers);
cho vay tiêu dùng không có khả năng thanh
toán lớn.

Rủi ro đạo đức: Xảy ra trong tổ chức nhận
tiền gửi khi các điều kiện về bảo hiểm tiền
gửi và bảo hiểm các khoản nợ khác khuyến
khích tổ chức đó chấp nhận rủi ro tài sản
có bảo hiểm hơn là các rủi ro không có bảo
hiểm. Thua lỗ trong cho vay về dầu, ga và bất
động sản trong những năm 1980 và cho vay
bất động sản, chứng khoán đảm bảo bằng
tài sản thế chấp trong những năm 2000 – rủi
ro định giá thấp hoặc rủi ro định giá sai của
các ngân hàng trong hợp đồng bảo hiểm
tiền gửi. Với bảo hiểm tiền gửi, một ngân
hàng có tỷ lệ đòn bẩy cao có động lực lớn
trong thực hiện các khoản đầu tư có rủi ro
quá mức như các hoạt động cho vay.
Bảo hiểm tiền gửi với lãi suất cố định
và rủi ro đạo đức: Không phân biệt giữa
các hoạt động của các tổ chức cho vay có
tính rủi ro và các tổ chức cho vay có tính
bảo toàn. Kết quả là, trong giai đoạn lãi suất
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tăng cao, các tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm với lãi suất cố
định gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn với mức
lãi suất thấp. Do tiền gửi được bảo hiểm, các nhà quản lý
ngân hàng chấp nhận tham gia vào dự án rủi ro (huy động
với lãi suất cao) để bù cho khoản lỗ trong việc thực hiện
khoản vay với lãi suất cố định. Bảo hiểm dựa trên cơ sở rủi
ro có thể giải quyết vấn đề rủi ro đạo đức của các ngân
hàng trong việc chấp nhận rủi ro quá mức.
Như vậy, bảo hiểm tiền gửi dựa trên rủi ro sẽ hiệu quả
nếu nó được định giá một cách công bằng. Tuy nhiên, sự
đỗ vỡ của ngân hàng thương mại làm phát sinh đáng kể
chi phí xã hội, do đó các nhà quản lý có trách nhiệm, đặc
biệt nhằm duy trì tính thanh khoản của ngân hàng thương
mại, thậm chí thực hiện hỗ trợ họ. Ở thị trường tự do hóa
hoàn toàn, những ngân hàng tại các khu vực có dân cư
thưa thớt có thể sẽ phải trả mức phần bù cao hơn nhiều để
bù đắp cho việc thiếu cơ hội đa dạng hóa và đầu tư. Các tổ
chức nhận tiền gửi này có thể phải đóng cửa nếu không
được cơ quan quản lý hỗ trợ. Vì thế, hệ thống bảo hiểm
dựa trên cơ sở rủi ro nghiêm ngặt có thể không phù hợp
với hệ thống ngân hàng cạnh tranh thực sự.

Kiểm soát việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng: Có
thể được cấu trúc theo 3 cách để giảm hành vi rủi ro đạo
đức:Tăng nguyên tắc của cổ đông; Tăng nguyên tắc của
nhà quản lý;Tăng nguyên tắc của người gửi tiền.
Tăng nguyên tắc của cổ đông có hai cách áp dụng
trong việc ngăn ngừa việc chấp nhận rủi ro quá mức
là: (1) chương trình bảo hiểm tiền gửi dựa trên cơ sở rủi ro
và (2) yêu cầu vốn và các quy định đóng cửa tăng lên. Bảo
hiểm tiền gửi dựa trên cơ sở rủi ro: Chương trình đánh giá
phần bù bảo hiểm dựa trên mức vốn tối thiểu và các ý kiến
giám sát về chất lượng ngân hàng, FDIC đưa vào chương
trình năm 1993: Áp dụng đối với tất cả các tổ chức tiền
gửi; Một ngân hàng sẽ được xếp hạng dựa trên mức vốn
tối thiểu và đánh giá giám sát. Các xếp hạng một phần dựa
trên đánh giá quản lý liên quan tới chất lượng tài sản, bảo
hiểm khoản vay, rủi ro hoạt động và dựa trên: Loại và độ
tập trung tài sản khác nhau; Loại và độ tập trung khoản
nợ khác nhau; Bảo hiểm, không bảo hiểm, bất ngờ, không
bất ngờ; Các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng thua lỗ;
Nhu cầu doanh thu của công ty bảo hiểm tiền gửi.
Mức phí bảo hiểm tiền gửi – 1993 của FDIC
Mức phí bảo hiểm tiền gửi – 1997 của FDIC

Đầu những năm 2000, FDIC xác định một vài điểm

yếu chính: Hệ thống không định giá rủi ro hiệu quả; 90%
các ngân hàng được bảo hiểm không trả phần bù bảo
hiểm tiền gửi vào cuối những năm 1990 và đầu những
năm 2000.
Đầu năm 2007, FDIC bắt đầu tính toán lại phần bù bảo
hiểm tiền gửi. Theo Điều luật khôi phục FDIC: nếu tỷ lệ dự
trữ quỹ bảo hiểm tiền gửi giảm xuống dưới 1,15% hoặc
nếu FDIC cho rằng tỷ lệ này sẽ giảm trong vòng 6 tháng
– FDIC phải thực hiện kế hoạch khôi phục tỷ lệ này lên
1.15%.

Yêu cầu về vốn và quy định đóng cửa: Yêu cầu vốn
tăng đòi hỏi tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn. Cổ đông có quyền lợi
hơn trong việc thực hiện các khoản đầu tư rủi ro. Vốn dựa
trên cơ sở rủi ro hỗ trợ phần bù bảo hiểm tiền gửi dựa trên
rủi ro bằng cách tăng chi phí chấp nhận rủi ro của các cổ
đông ngân hàng. Trong một chừng mực mà giá trị theo
sổ sách của vốn xấp xỉ với giá trị ròng thực hoặc giá trị thị
trường của vốn, điều này thúc đẩy nguyên tắc của cổ đông
bằng cách áp chi phí bổ sung cho chủ ngân hàng cho việc
chấp nhận rủi ro. Quy định đóng cửa ngân hàng nghiêm
ngặt hơn. Không thể đóng cửa ngân hàng có giá trị ròng
âm và vốn kém, các nhà quản lý thể hiện sự hoãn nợ quá
mức. Về ngắn hạn, sự hoãn nợ có thể giúp quỹ bảo hiểm
tránh chi phí thanh khoản. Về dài hạn, chủ ngân hàng kém
có thêm động lực để phát triển và chấp nhận thêm rủi ro.
Chiến lược này làm tăng thêm các khoản nợ tương lai của
quỹ bảo hiểm và chi phí thanh khoản ngân hàng.
Nguyên tắc quản lý: Trường hợp mà nguyên tắc của
cổ đông không giảm rủi ro đạo đức do việc chấp nhận rủi
ro của ngân hàng. Để ủng hộ cổ đông gia tăng và nguyên
tắc người gửi tiền, các nhà quản lý nhận thức 2 lĩnh vực
yếu kém trong quản lý: Kiểm tra thường xuyên và kỹ lưỡng
những điểm chưa tốt; kiểm tra sự trì hoãn trả nợ với các
ngân hàng vốn hóa kém. Các nhà quản lý đưa ra các điều
kiện quan trọng để giải quyết các yếu kém. Kiểm tra: Tiêu
chuẩn kế toán nâng cao gồm giá trị thị trường của tài sản
và nợ phải trả; Kiểm tra tại chỗ tất cả các ngân hàng hàng
năm; Kiểm toán độc lập. Sự trì hoãn/ nhân nhượng về vốn:
Đưa ra phạm vi hành động sửa chữa ngay lập tức (ví dụ
vốn hóa tốt, vốn hóa đầy đủ, vốn hóa kém) cùng với hành
động bắt buộc theo yêu cầu của nhà quản lý tại mỗi phạm
vi (gồm cả đóng cửa) – chính sách quản lý dựa trên quy

định hơn là sự tự do.
Những quy định này hướng dẫn
nhà quản lý hành động theo một
cách cụ thể thậm chí bắt buộc họ
phải thực hiện như vậy. Hành động
sửa ngay lập tức đòi hỏi các nhà quản
lý phải thực hiện các hành động bắt
buộc nếu tỷ lệ vốn của ngân hàng
giảm xuống. Ví dụ: khi tỷ lệ vốn của
ngân hàng ra ngoài khu vực 1 hoặc
khu vực mức vốn hóa tốt. Điều khoản
bắt buộc gồm: Hoãn chi trả cổ tức và
chi phí quản lý, yêu cầu kế hoạch khôi
phục vốn, hạn chế sự tăng trưởng tài
sản, người nhận trong vòng 90 ngày,
hạn chế lãi suất tiền gửi, hạn chế chi
trả cho nhân viên, hoãn các khoản
thanh toán cho các khoản nợ đồng
tài trợ .

Nguyên tắc người gửi tiền: Có
thể cấu trúc tiền gửi trong ngân hàng
để giảm ảnh hưởng của mức trần bảo
hiểm như thế nào? FDIC bảo hiểm
tiền gửi lên tới 250.000 đô la Mỹ trên
một tài khoản cá nhân tại mỗi ngân
hàng. Vì thế, người gửi tiền cá nhân
có thể mở rộng mức bảo hiểm trên
250.000 đô la Mỹ bằng cách thực hiện
đồng tài khoản và gửi tiền ở nhiều
ngân hàng cùng một thời điểm. Cá
nhân và công ty mong muốn gửi
nhiều hơn 250.000 đô la Mỹ tiền gửi
vào ngân hàng thường thuê nhà môi
giới gửi khoản tiền 250.000 đô la Mỹ
vào ngân hàng trả mức lãi suất cao
nhất Nhà quản lý xem xét hoạt động
này rủi ro vì 2 lý do:
- Các ngân hàng sẵn sàng trả lãi
suất cao nhất thường có nhu cầu tiền
gửi cao nhất nhìn từ khía cạnh thanh
khoản.

thanh toán, rủi ro rút tiền buộc ngân
hàng trả lãi suất cao hơn để giữ khoản
tiền gửi này. Kết quả là, chi phí nguồn
vốn cao hơn có thể buộc ngân hàng
thực hiện các hoạt động cho vay rủi
ro hơn.

Luật cải cách bảo hiểm tiền gửi
liên bang năm 2005: Mức trần bảo
hiểm thấp hơn, tại mức 100.000 đô la
Mỹ cho mỗi người trên mỗi tài khoản.
Có thể giúp người gửi tiền có động
lực để giám sát rủi ro ngân hàng tốt
hơn; Điều này có thể khiến nhiều tổ
chức tiền gửi sụp đổ và sẽ làm gia
tăng áp lực thanh khoản lên quỹ bảo
hiểm.

Bảo hiểm tiền gửi liên bang
trong giai đoạn 2008-2009: FDIC
tăng mức bảo hiểm tiền gửi từ
100.000 đô la Mỹ lên 250.000 đô la Mỹ
cho mỗi người tại mỗi tổ chức. Mục
tiêu khác của bảo hiểm tiền gửi là bảo
vệ người gửi tiền không được bảo
hiểm. Sự sụp đổ của ngân hàng được
giải quyết có nghĩa rằng cả người gửi
tiền được bảo hiểm và không được
bảo hiểm đã được bảo vệ đầy đủ
trước thua lỗ. Cụ thể, người gửi tiền
không được bảo hiểm thường thua
lỗ ở các vụ sụp đổ ngân hàng nhỏ,
sự sụp đổ ngân hàng lớn thường dẫn
tới bảo hiểm tiền gửi 100%. Kết quả
đối với ngân hàng lớn là người gửi
tiền không được bảo hiểm không có
động lực để áp nguyên tắc lên các
ngân hàng.

Chính sách quá lớn để sụp đổ
(TBTF): Sự lo ngại ảnh hưởng tiêu
cực đáng kể lên hệ thống tài chính
thường có nghĩa rằng cả người gửi
tiền ít và gửi tiền nhiều tại các ngân
hàng lớn đều được bảo vệ.

Trong suốt giai đoạn 2008-2009,
Cục Dự trữ liên bang đã cứu các tổ
chức tài chính như Bears Stearns, AIG,
and Citigroup, 200 tỷ đô la Mỹ đầu tư
vào trên 630 ngân hàng.

Chính sách giải quyết sụp đổ
Chiến lược giải quyết ít chi phí
nhất: Mục đích thực hiện chiến lược
này là để chuyển nhiều hơn chi phí
giải quyết sụp đổ tới người gửi tiền
không được bảo hiểm. Giải quyết ít
chi phí nhất yêu cầu chi phí của mỗi
phương án giải quyết sụp đổ phải
được đánh giá trên cơ sở giá trị hiện
tại. Miễn trừ rủi ro hệ thống chỉ có thể
được sử dụng khi nó thể hiện rằng sự
đóng cử của các tổ chức tiền gửi lớn
gây ra sự đe dọa đáng kể cho toàn bộ
hệ thống tài chính.
Chiến lược chuyển người gửi tiền
được bảo hiểm: Người gửi tiền không
được bảo hiểm mất một tỷ lệ tiền gửi
dựa trên sự khác nhau giữa giá trị tài
sản ước tính và lượng tiền gửi được
bảo hiểm trong ngân hàng.

Tài liệu nghiên cứu
- “Does skin in the game help? Bank
franchise value, managerial incentives
and ‘going for broke” 2015 [with Barry
Williams, and Mamiza Haq], Australian
Journal of Management, forthcoming.
[ABDC rank: A]
[Previously circulated as “Managerial
incentives, market power and bank risktaking”]
- “Strong boards, CEO power and
bank risk-taking” 2009, Journal of Banking and Finance, 33[7], 1340–1350.
[ABDC rank: A*]

- Khi khoản tiền gửi đến kỳ hạn
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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
CỦA BHTGVN
Phòng Pháp chế

S

au hơn 15 năm hoạt động,
BHTGVN đã từng bước phát
triển, thực hiện tốt nhiệm
vụ bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người gửi tiền, góp
phần duy trì sự ổn định của tổ chức
tín dụng, đảm bảo sự phát triển an
toàn lành mạnh hoạt động ngân
hàng. Chính sách BHTG đã phát huy
tác dụng tích cực thông qua việc xử
lý các tổ chức tham gia BHTG bị chấm
dứt hoạt động không gây ảnh hưởng
tiêu cực đến hoạt động của hệ thống
ngân hàng.

nay, việc xây dựng các văn bản quản
trị - điều hành của BHTGVN phù hợp
với các văn bản pháp quy của Nhà
nước về BHTG để triển khai trong
thực tiễn hoạt động là một nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của BHTGVN.
Ban lãnh đạo BHTGVN chỉ đạo sát sao
công tác xây dựng và ban hành văn
bản nội bộ. Bên cạnh đó, BHTGVN đã
tổ chức rất nhiều cuộc họp chuyên
đề về công tác xây dựng và ban hành
văn bản để nâng cao tiến độ và chất
lượng ban hành văn bản của BHTGVN.

Trước bối cảnh hội nhập toàn cầu
ngày càng trở nên sâu sắc, hoạt động
tài chính – ngân hàng ngày càng phát
triển đa dạng nhưng cũng ẩn chứa
những rủi ro khó lường. Sự ra đời của
Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn
thi hành đã khẳng định được vị thế và
vai trò của tổ chức BHTG trong Mạng
an toàn tài chính quốc gia, góp phần
nâng cao niềm tin của công chúng
về chính sách BHTG, từng bước đưa
chính sách BHTG đi vào cuộc sống.

Theo đó, số lượng văn bản quản
trị - điều hành của BHTGVN cần xây
dựng và ban hành dự kiến gần 40
văn bản thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị (chưa kể đến các văn
bản hướng dẫn quy trình, nghiệp
vụ thuộc thẩm quyền ban hành của
Tổng giám đốc), có thể chia thành
các nhóm văn bản sau: (i) văn bản
quy chế chung; (ii) văn bản quy chế quy định về nghiệp vụ; (ii) văn bản về
quy chế về hỗ trợ hậu cần, kiểm tra,
kiểm soát; (iv) văn bản quy chế về tổ
chức cán bộ.

Cũng vì lẽ đó, trong giai đoạn hiện
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Thứ nhất, nhóm văn bản quy chế
chung là nhóm văn bản nền tảng
cho quá trình kiện toàn bộ máy và
tạo điều kiện cho tổ chức bộ máy,
công tác quản trị điều hành của BHTGVN thực hiện đúng quy định, cũng
là cơ sở để triển khai xây dựng các
văn bản chuyên môn, nghiệp vụ của
BHTGVN như: Quy chế tổ chức & hoạt
động của Hội đồng quản trị; Quy chế
làm việc của Tổng giám đốc, Quy chế
ban hành các văn bản quản trị & điều
hành; Quy chế quy định về tổ chức,
hoạt động, chức năng, nhiệm vụ
của ủy ban, ban giúp việc HĐQT, chi
nhánh, văn phòng đại diện, của các
phòng, ban Trụ sở chính của BHTGVN.... Đây là những văn bản mang
tính nguyên tắc, đường lối, cần ưu
tiên xây dựng ban hành trước tiên,
phục vụ cho quá trình kiện toàn tổ
chức bộ máy của BHTGVN để từng
bước hoạt động ổn định, đạt hiệu
quả và là cơ sở để xây dựng các văn
bản nghiệp vụ khác.
Thứ hai, nhóm văn bản quy chế, quy
định về nghiệp vụ là nhóm văn bản

quy định về các hoạt động nghiệp vụ
của BHTGVN như: Quy chế về cấp và
thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG,
Quy chế đầu tư vốn tạm thời nhàn
rỗi, Quy chế kiểm tra đối với tổ chức
tham gia BHTG, Quy chế giám sát từ
xa đối với tổ chức tham gia BHTG,
Quy chế về chi trả tiền gửi được bảo
hiểm, Quy chế thông tin, báo cáo của
các tổ chức tham gia BHTG, Quy chế
quy định về truyền thông của BHTGVN... Đây là những văn bản xương
sống, quy định các chức năng, nhiệm
vụ chính của BHTGVN. Trên cơ cở
các văn bản này, Tổng giám đốc ban
hành các văn bản hướng dẫn quy
trình, nghiệp vụ cụ thể, nhằm hướng
ới mục tiêu chung bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp người gửi tiền, duy trì
sự ổn định của các tổ chức tham gia
BHTG và sự phát triển an toàn, lành
mạnh hoạt động ngân hàng.
Thứ ba, nhóm văn bản quy chế về
tổ chức - cán bộ là nhóm văn bản
quy định về công tác cán bộ, thi
đua, khen thưởng của BHTGVN như:
Quy chế về tuyển dụng, về đào tạo,
bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi miễn, cho
từ chức, thi đua, khen thưởng đối với
viên chức, người lao động của BHTGVN... Nhóm văn bản này khi xây
dựng phải tập trung vào từng vấn đề
cụ thể, phải được Ban lãnh đạo quan
tâm, chỉ đạo sát sao bởi con người
là cốt lõi của mọi vấn đề, từng bước
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
của BHTGVN.
Thứ tư, nhóm văn bản hỗ trợ hậu
cần, kiểm tra, kiểm soát là nhóm văn
bản quy định về các hoạt động hỗ trợ
cần thiết như: Quy chế về quản lý, sử
dụng con dấu, về đầu tư mua sắm và
thanh lý tài sản, về cơ chế trả lương
đối với thành viên HĐQT, thành viên
Ban điều hành, người lao động, về
kiểm toán, về kiểm soát nội bộ của

BHTGVN.... Đặc biệt, trong giai đoạn
này, BHTGVN phải đẩy nhanh tiến độ
nghiên cứu xây dựng Quy chế tiền
lương của BHTGVN đáp ứng các văn
bản pháp quy của Nhà nước. Khi xây
dựng phải chú trọng chuyển bậc
lương, đảm bảo bám sát ngạch lương
của từng cán bộ viên chức, người lao
động. Đề xuât phải kết hợp xử lý bất
cập trong công tác tiền lương, đặc
biệt đối với người đã nghỉ hưu... đảm
bảo có thể thu hút người lao động có
trình độ, năng lực, xây dựng BHTGVN
ngày càng lớn mạnh.
Tuy nhiên, từ tháng 10/2014 đến
hết tháng 7/2015, BHTGVN chỉ ban
hành 05 văn bản trong kế hoạch:
(i) Quy chế ban hành các văn bản
quản trị, điều hành BHTGVN; (ii) Quy
chế về tổ chức và hoạt động của
Hội đồng quản trị BHTGVN, (iii) Quy
chế quản lý và sử dụng con dấu của
BHTGVN, (iv) Quy chế thi đua – khen
thưởng của BHTGVN, (v)Quy chế đầu
tư nguốn vốn tạm thời nhàn rỗi của
BHTGVN. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu
năm 2015, Tổng giám đốc ban hành
06 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.
Như vậy, so với dự kiến, số văn bản
quản trị - điều hành được ban hành
là thấp. Nguyên nhân của việc chậm
ban hành văn bản trước hết là các
đơn vị chủ biên chưa thực hiện đúng
xây dựng văn bản theo Quy chế ban
hành văn bản của BHTGVN, dẫn đến
việc xin ý kiến, tiếp thu ý kiến, chỉ
đạo, giải quyết vướng mắc khó khăn
không được tháo gỡ kịp thời. Thực tế
qua các cuộc họp chuyên đề những
vướng mắc, khó khăn đã bước đầu
được tháo gỡ nên đã đẩy nhanh tiến
độ xây dựng văn bản nhưng vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu đề ra phải xây
dựng xong số lượng văn bản rất lớn
trong năm 2015 – 2016. Đây là một
thách thức lớn không chỉ của phòng
Pháp chế mà của toàn hệ thống BHTGVN. Trên cơ sở đó, Phòng Pháp chế

BHTGVN có đề xuất một số giải pháp:
(i) Các cá nhân, đơn vị liên quan
đặc biệt là đơn vị chủ biên xác định
rõ việc xây dựng văn bản là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm trong
năm 2015 -2016;
(ii) Các đơn vị chủ biên chịu trách
nhiệm chính trong việc xây dựng,
hoàn thiện văn bản, tuân thủ đúng
chương trình, kế hoạch đã đề ra;
(iii) Trong quá trình xây dựng văn
bản, có vấn đề phát sinh hoặc vướng
mắc, đơn vị chủ biên phối hợp với
Phòng Pháp chế báo cáo lãnh đạo chỉ
đạo xây dựng để trình Tổng giám đốc,
Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp
chuyên đề;
(iv) Xây dựng cơ chế tài chính phù
hợp hỗ trợ việc xây dựng và ban hành
văn bản quản trị - điều hành của BHTGVN;
(v) Đối với những văn bản có tính
chất phức tạp, hoặc tác động đến
đối tượng bên ngoài hệ thống BHTG
(người gửi tiền, tổ chức tham gia
BHTG…), trong trường hợp cần thiết
nên thuê thêm chuyên gia có kinh
nghiệm phối hợp xây dựng văn bản;
(vi) Tổ chức buổi tọa đàm chuyên
đề về kỹ năng xây dựng và ban hành
văn bản nói chung, văn bản quản trị
- điều hành nói riêng trong thời gian
tới.
Có thể nói, công tác xây dựng và
ban hành văn bản quản trị - điều
hành của BHTGVN luôn được xác
định là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối
với toàn hệ thống BHTGVN giai đoạn
2015 - 2016. Với sự nỗ lực của Ban lãnh
đạo cùng sự cố gắng của các cán bộ,
người lao động trong toàn hệ thống
từng bước khắc phục khó khăn, đẩy
nhanh tiến độ ban hành văn bản
quản trị, điều hành của BHTGVN.
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BHTGVN VỚI QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU
HỆ THỐNG QTDND

Ths. Hồ Thanh Xuân
Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội

Q

uỹ tín dụng nhân dân
(QTDND) là loại hình tổ
chức tín dụng (TCTD)
hợp tác hoạt động theo
nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về kết quả hoạt động, thực
hiện mục tiêu chủ yếu là tương trợ
giữa các thành viên nhằm phát huy
sức mạnh của từng tập thể, từng
thành viên giúp nhau thực hiện có
hiệu quả các hoạt động sản xuất
kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời
sống(1). Việc tái cơ cấu hệ thống
QTDND cũng là một nhiệm vụ quan
trọng trong đề án “Cơ cấu lại hệ
thống các tổ chức tín dụng (TCTD)
giai đoạn 2011-2015” được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012.
Vai trò và tầm quan trọng của
hệ thống QTDND
Được thí điểm thành lập theo
Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày
27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ,
hệ thống QTDND được xem là một
mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới.
Đây là một trong những bước đi đầu
tiên cụ thể hóa các quan điểm chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước đáp ứng
yêu cầu đòi hỏi thực tiễn ở nông
thôn. Đến 31/3/2015 toàn hệ thống
có 1.146 QTDND và 1 Ngân hàng Hợp
tác xã (trước là QTDND Trung ương).
Tổng nguồn vốn hoạt động của 1.146
QTDND là hơn 70.278 tỷ đồng, trong
đó vốn tự có đạt hơn 4.724 tỷ đồng;
dư nợ cho vay là hơn 52.660 tỷ đồng.
Ngân hàng Hợp tác có tổng nguồn
vốn hơn 21.064 tỷ đồng, trong đó vốn
tự có đạt hơn 2.652 tỷ đồng, tổng dư
nợ đạt hơn 13.763 tỷ đồng với 27 chi
nhánh (2). Mô hình QTDND rất phổ
biến ở nông thôn. Điểm đặc biệt của
các QTDND là đặt trụ sở chủ yếu tại

khu vực nông thôn, ngoại ô, với đội
ngũ nhân viên thường sinh sống gần
nơi cư trú và địa bàn kinh doanh của
người vay vốn. Vì thế các quỹ này hiểu
khá rõ khả năng chi trả, uy tín của
khách hàng khi cho vay. Đây chính là
lợi thế của QTDND so với ngân hàng
thương mại. QTDND góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp,
nông thôn. Hoạt động QTDND tạo
thêm việc làm cho người nông dân,
đặc biệt là trong lúc nông nhàn, góp
phần thúc đẩy việc mở rộng, khôi
phục ngành nghề và chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông thôn. QTDND
cũng có vai trò tích cực trong việc
huy động nguồn vốn tại chỗ. Việc
tiếp cận đối với nguồn vốn vay từ
các QTDND có nhiều thuận lợi đối
với các cá nhân, tổ chức kinh tế nhỏ
lẻ tại vùng nông thôn. Các QTDND
là nhân tố không thể thiếu giúp cho
nông dân và những người sản xuất,
kinh doanh nhỏ nâng cao hiệu quả
hoạt động, cải thiện đời sống nhân
dân, góp phần giảm tình trạng đói
nghèo và phân hóa giàu nghèo, đẩy
lùi nạn cho vay nặng lãi, tạo ra môi
trường lành mạnh về tiền tệ tín dụng
tại nông nghiệp, nông thôn.

Lý do tái cơ cấu hệ thống QTDND
Trải qua hơn 20 năm hình thành và
phát triển, không thể phủ nhận việc
đóng góp rất lớn của các Quỹ vào quá
trình phát triển kinh tế xã hội của đất
nước. Tuy nhiên đến nay hoạt động
của các QTDND đã có nhiều khó khăn
như: năng lực quản trị điều hành yếu
kém không theo kịp với sự phát triển
của thị trường, các tỷ lệ đảm bảo an
toàn không đảm bảo, khả năng thanh
khoản yếu, hoạt động tín dụng có
biểu hiện nợ xấu cao, cơ chế quản
lý tài chính thiếu chặt chẽ, có nhiều
nguy cơ thất thoát tài sản. Để phát
huy được hết nội lực, khuyến khích
tăng trưởng kinh tế cao và bền vững
thì Việt Nam rất cần xây dựng một
hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu
quả cao trong đó có các QTDND. Áp
lực của quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế cũng là lý do cần thiết cho
việc tái cơ cấu QTDND. Quá trình này
tác động tới mọi mặt của đời sống
kinh tế, xã hội không chỉ ở thành thị
mà ở cả vùng nông thôn làm thay
đổi nhận thức tư duy của người dân
đòi hỏi các QTDND cũng phải tự đổi

mới sắp xếp cho phù hợp với những
thay đổi. Quá trình hội nhập kinh tế
cũng đã tạo áp lực cạnh tranh trong
ngành ngân hàng trong nước ngày
càng tăng. Các ngân hàng không
chỉ cạnh tranh về lãi suất, chất lượng
phục vụ mà các ngân hàng còn mở
rộng thị phần ở các vùng nông thôn.
Do đó, các QTDTD bị mất thị phần
của mình ở chính địa bàn của Quỹ.
Ngày nay quá trình đô thị hóa phát
triển ngày càng nhanh, đặc biệt là
các vùng giáp danh với thành phố đã
làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội
của các thành viên tham gia QTDND.
Các thành viên tham gia hoạt động
của QTDND là các hộ gia đình nông
dân ngày càng giảm đi trong khi đó
các thành viên là các doanh nghiệp
tư nhân, các công ty cổ phần ngày
càng nhiều. Từ đó nhiều QTDND có
biểu hiện tư nhân hóa QTDND. Tất
cả những áp lực khó khăn nêu trên
khiến hệ thống QTDND trở nên rủi ro
hơn do vậy cần thực hiện tái cơ cấu
quyết liệt kết hợp với những công cụ
là chính sách công của Nhà nước như
Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để quá trình
tái cơ cấu đạt được hiệu quả cao,
giảm thiểu tổn thất.

chung và hệ thống QTDND nói riêng,
vai trò đó lại càng trở nên quan trọng
hơn.

cao trong quá trình tái cơ cấu hệ
thống QTDND, một số kiến nghị như
sau mong được quan tâm:

- BHTG góp phần giúp kiểm soát
tình trạng hoạt động của các QTDND,
cảnh báo khi có QTDND hoạt động
không lành mạnh. Khi một QTDND
hoạt động yếu kém, không hiệu quả,
thông qua nghiệp vụ kiểm tra, giám
sát, BHTGVN sẽ trình NHNN triển khai
một số biện pháp hỗ trợ như: đưa
ra phương án sáp nhập với QTDND
khác; chi trả BHTG cho người gửi tiền
thuộc đối tượng BHTG; tham gia vào
quá trình thanh lý tài sản của QTDND
đó để tiếp tục bảo vệ quyền lợi của
người gửi tiền có số tiền gửi lớn hơn
hạn mức chi trả.

- Hiện nay việc phối hợp, trao đổi
và chia sẻ thông tin giữa NHNN và
BHTGVN còn có những hạn chế nhất
định. Đa số thông tin đều do đơn vị
tham gia BHTG cung cấp nên bị hạn
chế và bị động. Để phát huy tốt vai
trò của BHTGVN, cần có một cơ chế
phối hợp chặt chẽ và cơ chế chia sẻ
thông tin rõ ràng, cụ thể giữa NHNN
với BHTGVN. Cơ chế phối hợp, cung
cấp, chia sẻ thông tin cần có các văn
bản hướng dẫn của NHNN quy định
chi tiết, kịp thời và có tính khả thi cao.

Vai trò của BHTG trong quá
trình tái cơ cấu hệ thống QTDND

- BHTGVN cùng với các cơ quan
truyền thông, báo chí tuyên truyền
cho người dân hiểu quyền lợi mình
được hưởng khi gửi tiền tại QTDND,
góp phần nâng cao niềm tin công
chúng vào hệ thống ngân hàng.
Đặc biệt đối với hệ thống QTDND ở
nông thôn, khi người dân thông tin
chưa đầy đủ, công tác tuyên truyền
của BHTG sẽ càng trở nên quan trọng
hơn.

Để thực hiện đề án “ Cơ cấu lại hệ
thống các tổ chức tín dụng (TCTD)
giai đoạn 2011-2015” có hiệu quả đối
với hệ thống QTDND, NHNN đã ban
hành Thông tư 31/2012/TT-NHNN
quy định về Ngân hàng Hợp tác xã,
Thông tư 03/2014/TT-NHNN về Quỹ
bảo đảm an toàn hệ thống, Thông
tư 39/2011/TT-NHNN về kiểm toán
độc lập, Thông tư 04/2015/TT-NHNN
quy định về QTDND… Ngoài việc thi
hành các văn bản thông tư hướng
dẫn trên, chính sách BHTG cũng đóng
góp vai trò quan trọng trong quá
trình tái cơ cấu QTDND. Với tư cách
là tổ chức được thành lập để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn
hoạt động hệ thống ngân hàng nói

- Khi xảy ra sự kiện QTDND sáp nhập
hay biến động, thay đổi nhân sự cao
cấp, người dân sẽ có tâm lý lo ngại có
thể bị mất tiền, nhưng nếu QTDND
đó tham gia BHTG, dù QTDND đó mất
khả năng thanh khoản, BHTG sẽ thực
hiện chi trả cho người gửi tiền trong
thời gian ngắn, vì vậy người dân sẽ
yên tâm gửi tiền, nhờ đó không xảy
ra hiện tượng đột biến rút tiền gửi.

- BHTGVN giúp giảm thiểu gánh
nặng cho Chính phủ trong trường
hợp xử lý đổ vỡ của QTDND. Điều này
rất phù hợp với chủ trương, không sử
dụng ngân sách của nhà nước để trả
nợ thay cho ngân hàng, QTDND bị đổ
vỡ, mất khả năng thanh khoản.
Một số kiến nghị
Để vai trò của BHTGVN được nâng

- Hiện nay, hạn mức trả tiền bảo
hiểm là 50.000.000 đồng. Hạn mức
này được xây dựng từ năm 2005 và
được cho là phù hợp tại thời điểm xây
dựng. Nhưng đến nay, mức hạn mức
này không phù hợp, ý nghĩa bảo vệ
tối đa người gửi tiền tiết kiệm bị hạn
chế. Vì vậy cần điều chỉnh tăng hạn
mức chi trả ở mức cao hơn.
- Công tác tuyên truyền của BHTGVN cũng cần được chú trọng hơn.
BHTG giúp bảo vệ quyền và lợi ích
của người gửi tiền, mà đối tượng
gửi tiền tại các QTDND phần lớn là
nông dân, tầng lớp ít được tiếp cận
thông tin đầy đủ, chính xác và kịp
thời. Do vậy khi nghe tin QTDND sáp
nhập hoặc thay đổi nhân sự có thể sẽ
dẫn tới tâm lý hoang mang và người
dân đi rút tiền ngay mà không hiểu
quyền và lợi ích họ được hưởng. Tổ
chức BHTGVN cần chủ động nắm bắt
thông tin để phòng tránh hiệu ứng
đột biến rút tiền gửi.
- Áp dụng mức phí theo mức độ
rủi ro là một chủ trương phù hợp
với thông lệ quốc tế, theo đó các tổ
chức tham gia BHTG phải nộp phí
theo mức tương ứng với mức độ rủi
ro có thể xảy ra đối với tổ chức đó.
Như vậy, việc áp dụng phí theo mức
độ rủi ro có tác dụng đánh giá chính
xác mức độ an toàn trong hoạt động,
(xem tiếp trang 19)
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DỰ ÁN FSMIMS HƯỚNG TỚI HIỆN ĐẠI
HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BHTG
Ban Triển khai dự án FSMIMS

B

ảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) được thành lập
xuất phát từ yêu cầu cấp
thiết phải củng cố lòng tin
của người dân vào hoạt động ngân
hàng cũng như phải củng cố sự ổn
định của hệ thống tài chính trong bối
cảnh nền kinh tế khu vực vừa trải qua
cú sốc tài chính tiền tệ năm 1997.
Đi vào hoạt động từ ngày 07/7/2000,
sau mười lăm (15) năm hoạt động,
BHTGVN đã chứng tỏ được vai trò
quan trọng của mình trong việc bảo
vệ quyền lợi của người gửi tiền, hỗ trợ
các tổ chức tín dụng gặp khó khăn,
kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong
hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên,
khủng hoảng tài chính luôn là một
rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ khi
nào, với bất cứ quy mô ngân hàng
nào, ngay cả những ngân hàng được
xem là quá lớn để kiểm soát, quá lớn
để quản lý và quá lớn để thất bại như
JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of
America, Goldman Sachs hay Morgan Stanley (2008). Từ đó có thể thấy
rằng, khả năng xảy ra các cuộc khủng

hoảng tài chính mới trong tương lai
là không thể bị loại bỏ. Điều này càng
chứng tỏ sự cần thiết của việc phải
củng cố và hoàn thiện BHTGVN thành
một định chế tài chính ngày càng lớn
mạnh và ổn định.
Tháng 4/2009, Ngân hàng nhà
nước Việt Nam nhận được một khoản
tín dụng (Khoản tín dụng số 4505VN) trị giá 60 triệu USD từ Hiệp hội
Phát triển Quốc tế (IDA) cho Dự án
Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện
đại hóa Ngân hàng (FSMIMS). Dự án
đươc thiết kế dành cho 3 đơn vị thụ
hưởng chính là Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (SBV), Trung tâm Thông tin
Tín dụng (CIC) và Bảo hiểm Tiền gửi
Việt Nam (DIV). Đối với cấu phần BHTGVN, dự án FSMIMS sẽ hỗ trợ tổ chức
này nâng cao chất lượng thực hiện
các chức năng nhiệm vụ của mình,
phù hợp “Các nguyên tắc cơ bản phát
triển hệ thống BHTG hiệu quả” của
Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế
(IADI) và Ủy ban Basel thông qua việc
xây dựng một hệ thống tập trung và
tích hợp cho các quy trình nghiệp vụ

trên nền tảng kiến trúc công nghệ
thông tin hiện đại. Trong phạm vi bài
viết này, người viết muốn đề cập đến
hiệu quả của dự án FSMIMS đối với
việc hiện đại hóa quy trình nghiệp
vụ của BHTGVN, thông qua việc
triển khai gói thầu DG#1 “Cung Cấp,
Lắp đặt và Tích hợp Hệ thống Công
nghệ thông tin & Truyền thông cho
quy trình nghiệp vụ tiên tiến của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam” của Công ty
Hệ thống Thông tin FPT (FIS).
Đối với BHTGVN, dự án FSMIMS
được coi là một dự án đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng thông tin để hỗ
trợ các hoạt động nghiệp vụ, nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của các cán bộ BHTGVN nói
riêng và của toàn hệ thống BHTGVN
nói chung. Hiện đại hóa các quy trình
nghiệp vụ của BHTGVN trên nền tảng
công nghệ thông tin (CNTT) được tập
trung vào việc cải tiến các quy trình
trong những lĩnh vực sau: (1) Giám
sát rủi ro, (2) Quản lý thông tin, (3) Tài
chính, (4) Hậu cần và (5) Xử lý. Tương
ứng với các lĩnh vực này sẽ là những
nghiệp vụ chuyên môn do các cán bộ
phòng ban thực hiện hàng ngày như:
Giám sát, quản lý và báo cáo tài liệu,
kế toán, quản lý nguồn nhân lực, xử
lý nợ… và hoạt động quản trị, điều
hành của các cấp lãnh đạo.
Việc xây dựng nền tảng kiến trúc
thông tin công nghệ hiện đại sẽ giúp
nâng cao hiệu quả của việc bảo mật,
thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối,
phản hồi và chia sẻ thông tin giữa
các cấp của BHTGVN. Nếu như trước
kia, việc các thông tin, dữ liệu thường
được lưu trữ trên bản cứng, tạo chi
phí cơ hội lớn thì yếu tố này sẽ được
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giảm thiểu khi thông tin được lưu trữ
tại kho dữ liệu tập trung của BHTGVN.
Điều này sẽ góp phần hỗ trợ việc
triển khai một hệ thống báo cáo nội
bộ và quản lý tài liệu với quy mô phù
hợp nhu cầu. Bên cạnh đó, có thể dễ
dàng nhận thấy, lúc này, gánh nặng
báo cáo được giảm bớt do thông tin
được dễ dàng tra cứu, các nguồn lực
được tối ưu hóa và việc ra quyết định
của các cấp lãnh đạo cũng được thực
hiện nhanh chóng. Đồng thời, hoạt
động quản trị nội bộ của BHTGVN
như kế toán, ngân sách, nguồn nhân
lực, quản lý tài liệu và kiểm toán nội
bộ cũng sẽ được hỗ trợ khi hệ thống
ERP (Quản lý nguồn lực nội bộ) được
tích hợp, vận hành trên nền tảng
công nghệ mới.
Đối với nghiệp vụ thanh lý và chi
trả thuộc phân hệ Xử lý, hiện tại, công
tác tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi
được thực hiện bởi các tổ chức TGBHTG với độ chính xác chưa cao cũng
như việc triển khai công tác kiểm tra
tại chỗ của BHTGVN mất rất nhiều
thời gian và nguồn lực. Khi hệ thống
quy trình nghiệp vụ mới được vận
hành, BHTGVN sẽ có thể tính và thu
phí BHTG một cách chính xác, trên cơ
sở đó, chủ động theo dõi, đôn đốc
tình hình nộp phí của các tổ chức
tham gia BHTG cũng như giảm thiểu
thời gian và nguồn lực trong việc
kiểm tra tại chỗ.

Đối với công tác giám sát từ xa
thuộc phân hệ Giám sát rủi ro, kết
quả giám sát từ xa luôn được xem
là cơ sở quan trọng, tham chiếu cho
các hoạt động khác của BHTGVN như
kiểm tra tại chỗ và chi trả thanh lý.
Hiện tại, công tác này của BHTGVN
vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập do
thiếu thông tin khi quy trình tiếp
nhận thông tin từ kho dữ liệu của
NHNN chưa được quy định cụ thể, chi
tiết. Hơn nữa, phương pháp giám sát
được triển khai hiện nay chủ yếu vẫn
là giám sát tính tuân thủ của các tổ
chức tham gia BHTG đối với các quy
định an toàn trong hoạt động ngân
hàng, chưa thực sự đánh giá được hết
rủi ro thị trường, cảnh báo sớm các rủi
ro tiềm ẩn của các tổ chức tham gia
BHTG. Nhưng sau khi dự án FSMIMS
triển khai thành công, công tác giám
sát từ xa của BHTGVN sẽ có một số
thay đổi căn bản. Trước hết, khi có thể
truy cập kho dữ liệu của NHNN để tra
cứu các thông tin và chế độ báo cáo
của NHNN về tình hình hoạt động của
các tổ chức tham gia BHTG cũng như
các thông tin về thị trường tài chính,
BHTGVN hoàn toàn có thể chủ động
thực hiện đánh giá hoạt động của
các đơn vị này. Ngoài ra, với việc phần
mềm giám sát các tổ chức tham gia
BHTG được xây dựng một cách khoa
học, hiện đại và thống nhất chung
cho toàn hệ thống BHTGVN, cũng
như với việc đổi mới phương pháp

TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG ...
khuyến khích các tổ chức tham gia
BHTG nâng cao chất lượng hoạt
động, quan tâm việc giảm thiểu rủi ro
để giảm phí BHTG phải nộp. Nhất là
trong giai đoạn hệ thống QTDND tái
cơ cấu, khi tính phí theo mức độ rủi
ro sẽ khuyến khích các quỹ tự nguyện
tái cơ cấu, sáp nhập để kết quả kinh
doanh tốt lên, nhờ đó mức phí BHTG
sẽ giảm.
Tài liệu tham khảo:
(1) Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ

chức hoạt động của QTDND
(2) Báo cáo giám sát Ngân hàng Hợp
tác xã và QTDND Quý I/2015 của BHTGVN
(3) Trụ cột trong quá trình tái cơ
cấu – Huyền Thanh – website Hiệp hội
QTDND Việt Nam – 31/7/2014
(4)
http://ndh.vn/quy-bao-toanho-tro-muc-tieu-tai-co-cau-qtdnd2014022409082777p149c165.news
(5)
http://tapchitaichinh.vn/
nghien-cuu-trao-doi/trao-doi---binhluan/can-thiet-doi-moi-hoat-dong-

giám sát, chuyển từ giám sát tuân thủ
sang giám sát tuân thủ kết hợp với
giám sát trên cơ sở rủi ro bằng việc
triển khai một hệ thống đánh giá, xếp
hạng rủi ro tích hợp, BHTGVN sẽ có
thể dễ dàng phát hiện từ xa những
sai phạm của các ngân hàng, để từ đó
đưa ra cảnh báo sớm, không để tình
trạng sai phạm bị tích tụ quá lớn dẫn
đến đổ vỡ ngân hàng, nâng cao hiệu
quả bảo vệ người gửi tiền.
Tóm lại, với việc triển khai dự án
FSMIMS, hệ thống thông tin của BHTGVN trong tương lai dự kiến sẽ là một
hệ thống tập trung với một thiết kế
mở, đảm bảo tính bảo mật, tích hợp
và độ tin cậy cùng những phần mềm
ứng dụng đáp ứng hoàn toàn cho quy
trình nghiệp vụ mới. Dự án FSMIMS
được triển khai thành công sẽ hỗ trợ
BHTGVN nâng cao chất lượng thực
hiện các chức năng nhiệm vụ của
mình, phù hợp với các chuẩn mực,
thông lệ quốc tế cũng như phù hợp
với lộ trình phát triển của bảo hiểm
tiền gửi. Theo đó, BHTGVN sẽ là một
định chế tài chính tin cậy, đóng vai
trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của người gửi tiền cũng như là công
cụ đắc lực của Ngân hàng nhà nước
trong việc góp phần phát triển bền
vững hệ thống tài chính quốc gia.

(tiếp trang 17)

cua-he-thong-quy-tin-dung-nhandan-25840.html
(6)
https://www.vndirect.com.
vn/portal/tin-trong-nuoc/He-thongQuy-tin-dung-nhan-dan-Doi-moi-dephat-trien-ben-vung-774648.shtml
(7)
http://www.baomoi.com/
Chuyen-tai-co-cau-QTDND-o-DakLak/126/15808475.epi
(8)
www.div.gov.vn
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ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ LINH HOẠT,
CHỦ ĐỘNG DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG
Thanh Phương – Văn phòng NHNN (tổng hợp)

Với động thái chưa từng có tiền lệ, ngày 19/8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định
tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, đồng thời nới biên độ lên mức +/- 3%. Bước đi này được cho là cần
thiết để đối phó với việc Trung Quốc liên tiếp phá giá Nhân dân tệ ở mức 4,7%, và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED)
có thể điều chỉnh lãi suất vào tháng 9 này. Việc điều chỉnh tỷ giá của NHNN đã giải tỏa kỳ vọng của thị trường, giúp
thanh khoản được khơi thông, tỷ giá giao dịch tăng lên mặt bằng giá mới nhưng vẫn thấp dưới khá xa trần tỷ giá.
Điều hành tỷ giá không cứng
nhắc
Có thể thấy, từ đầu năm đến nay,
diễn biến kinh tế thế giới đã xuất hiện
nhiều yếu tố mang tính đột biến nằm
ngoài dự đoán của các tổ chức quốc
tế lớn như: giá dầu giảm xuống mức
thấp nhất trong nhiều năm trở lại
đây; sự cộng hưởng của việc Cục Dự
trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến tăng
lãi suất, sự suy thoái của kinh tế Châu
Âu và cuộc khủng hoảng kinh tế Hy
Lạp đã làm cho đồng USD tăng giá
cao hơn nhiều so với dự kiến của FED.
Ngay từ đầu năm, NHNN đã đề ra
định hướng điều hành tỷ giá ổn định
năm 2015 với mức điều chỉnh không
quá 2%. Theo Phó Thống đốc NHNN
Nguyễn Thị Hồng, NHNN đưa ra định
hướng biên độ vì trước đây, tỷ giá và
thị trường ngoại hối thường xuyên

biến động, không chỉ gây khó khăn
cho điều hành mà còn làm chính
sách tiền tệ có thời điểm bị động. Hệ
lụy là có lúc nền kinh tế dư cung mà
NHNN vẫn phải bán ngoại tệ để can
thiệp, dẫn đến dự trữ ngoại hối suy
giảm nghiêm trọng, gây bất ổn kinh
tế vĩ mô. Chính vì thế, việc đề ra định
hướng điều chỉnh tỷ giá không quá
2% trong năm 2015 đã được NHNN
cân nhắc, tính toán thận trọng dựa
trên cơ sở một loạt các yếu tố vĩ mô,
tiền tệ trong và ngoài nước, nhưng
điều chỉnh vào thời điểm nào, liều
lượng điều chỉnh ra sao thì đó là phải
tùy thuộc vào sự linh hoạt của NHNN,
cân nhắc không chỉ yếu tố kinh tế mà
còn cả yếu tố tâm lý, kỳ vọng trên thị
trường.

nước, trong 5 tháng đầu năm, NHNN
đã sử dụng hết “room” điều chỉnh
tỷ giá 2% cho cả năm 2015. Cụ thể,
lần thứ nhất, NHNN quyết định điều
chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân
hàng thêm 1% vào ngày 7/1. Ngay sau
khi NHNN điều chỉnh tỷ giá, tâm lý thị
trường đã được giải tỏa, các tổ chức
và cá nhân tăng cường bán ngoại tệ
cho các tổ chức tín dụng, theo đó
NHNN mua được một lượng khá lớn
ngoại tệ, bù đắp lượng ngoại tệ đã
can thiệp bán ra trong dịp cuối năm
2014. Tỷ giá và thị trường ổn định đến
hết tháng Hai với tỷ giá xung quanh
mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng,
các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của
các cá nhân được các tổ chức tín
dụng đáp ứng kịp thời.

Tuy nhiên, trước các diễn biến nói
trên của tình hình kinh tế thế giới và
diễn biến cung – cầu ngoại tệ trong

Từ tháng Ba, trước diễn biến của
đồng USD tăng trên thị trường thế
giới, thị trường phản ứng đi lên khá

mạnh theo xu hướng của đồng USD
trên thị trường thế giới. Khi đó, có
luồng ý kiến cho rằng, NHNN cần
nới “room” tỷ giá cho năm 2015 để
khuyến khích xuất khẩu nhưng cũng
có ý kiến cho rằng không nhất thiết
phải nới rộng biên độ điều chỉnh.
Tuy nhiên, với thực tế thị trường
tiền tệ quốc tế biến động hàng ngày,
việc theo dõi sát diễn biến của thị
trường là cần thiết trước khi quyết
định chính sách. Ngày 7/5, NHNN đã
điều chỉnh tăng nốt 1% tỷ giá bình
quân liên ngân hàng, giúp các doanh
nghiệp yên tâm khi điều chỉnh kế
hoạch kinh doanh của mình đến cuối
năm 2015.
Như vậy, trong 5 tháng đầu năm,
NHNN đã chủ động điều chỉnh tăng
2 lần với tổng mức điều chỉnh là 2% tỷ
giá bình quân liên ngân hàng, từ mức
21.246 VND/USD lên 21.458 VND/USD
vào ngày 7/1 và lên mức 21.673 VND/
USD vào ngày 7/5 nhằm chủ động
dẫn dắt thị trường, phù hợp với diễn
biến thị trường tài chính trong nước
và quốc tế. Nhờ đó, thị trường ngoại
hối ổn định và hoạt động thông suốt,
các nhu cầu hợp pháp của các tổ
chức và cá nhân được hệ thống các
TCTD đáp ứng đầy đủ và kịp thời.
Một tuần hai lần điều chỉnh tỷ
giá - Tiếp tục chủ động dẫn dắt thị
trường
Ngày 11/8/2015, đồng Nhân dân tệ
được Ngân hàng Trung ương Trung
Quốc điều chỉnh giảm 1,9% - mức
giảm giá mạnh nhất trong vòng 2
thập kỷ qua và sau đó liên tục phá giá
đồng tiền này tới mức tổng là 4,7% ,
kéo theo một loạt đồng tiền châu Á
chủ chốt khác cũng như chỉ số giá
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trên thị trường hàng hóa quốc tế sụt
giảm. Với đặc thù Trung Quốc là đối
tác chiếm tỷ trọng thương mại lớn
của Việt Nam, việc điều chỉnh tỷ giá
đồng Nhân dân tệ sẽ có tác động bất
lợi tới nền kinh tế Việt Nam.
Vì vậy, để tạo sự chủ động, linh
hoạt cho tỷ giá trước các tác động
bất lợi trên thị trường quốc tế nêu
trên, đảm bảo khả năng cạnh tranh
của hàng hóa Việt Nam, NHNN ban
hành Quyết định số 1595/QĐ-NHNN
ngày 11/8/2015 quy định về tỷ giá
giao ngay giữa đồng Việt Nam với
các ngoại tệ của các tổ chức tín
dụng được phép. Theo đó, biên độ
tỷ giá được điều chỉnh tăng từ mức
+/-1% lên +/-2% (áp dụng từ ngày
12/8/2015). Với tỷ giá bình quân liên
ngân hàng ngày 11/9 ở mức 21.673
đồng/đô la Mỹ, các ngân hàng được
phép điều chỉnh tỷ giá giữa tiền đồng
và đô la Mỹ lên mức tối đa (trần) là
22.106 đồng/đô la Mỹ, và tỷ giá sàn là
21.240 đồng/đô la Mỹ.
Diễn biến thị trường trong nước,
quốc tế và ngay tại Trung Quốc

những ngày sau đó cho thấy đây là
một giải pháp kịp thời, phù hợp với
tình hình thực tế và được dư luận
đánh giá tích cực.
Tuy nhiên, tiếp sau sự kiện phá giá
mạnh của đồng Nhân dân tệ nêu
trên, tâm lý thị trường trong nước còn
nặng nề do lo ngại các hệ lụy của việc
FED sẽ sớm điều chỉnh tăng lãi suất.
Nhằm tiếp tục chủ động dẫn dắt thị
trường, đón đầu các tác động bất lợi
của khả năng Fed tăng lãi suất trong
thời gian tới, NHNN đã quyết định
điều chỉnh tăng thêm 1% đối với tỷ
giá bình quân liên ngân hàng và tiếp
tục nới rộng biên tỷ giá giữa đồng Việt
Nam và đô la Mỹ thêm 1%, tăng từ
+/-2% lên +/-3% từ ngày 19/8. Với tỷ
giá bình quân liên ngân hàng 21.890
đồng mà NHNN công bố sáng 19/8
và biên độ +/-3%, tỷ giá giao dịch tại
các ngân hàng thương mại sẽ không
thấp hơn 21.233 đồng và không cao
hơn 22.547 đồng một đôla Mỹ.
Quyết định tăng tỷ giá thêm 1%
đồng thời nới biên độ thêm 3% được
cho là quyết định chưa có tiền lệ của
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NHNN. Với việc tăng 1% tỷ giá bình
quân liên ngân hàng và với biên độ
+/-3%, tỷ giá đồng Việt Nam có dư
địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn
biến bất lợi trên thị trường quốc tế
và trong nước không chỉ từ nay đến
cuối năm mà cả những tháng đầu
năm 2016. NHNN đã chủ động đi
trước để xóa bỏ hoặc có thể hạn chế
kỳ vọng thị trường đối với khả năng
FED sẽ nâng lãi suất sắp tới, thay vì
phải chống đỡ thụ động sau khi có
tác động.
Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá
cao phản ứng nhanh về chính sách
của NHNN và cho rằng động thái vừa
qua của NHNN là ”hành động nhanh
và gần như không có tiền lệ tại Việt
Nam”.
Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc
Quốc gia của World Bank tại Việt Nam,
những biện pháp chính sách vừa qua
của NHNN như mở rộng biên độ tỷ
giá và giảm giá đồng tiền là bằng
chứng cho thấy sự linh hoạt hơn
trong điều hành tỷ giá, qua đó cho
phép các yếu tố thị trường có vai trò
quan trọng hơn trong việc xác định tỷ
giá thông qua việc mở rộng biên độ
tỷ giá, đồng thời góp phần ổn định
thị trường tài chính.
TS. Phan Minh Ngọc cho rằng sự
nới lỏng tỷ giá không chỉ bằng việc
nâng trần biến động quanh tỷ giá
bình quân liên ngân hàng mà còn
điều chỉnh trực tiếp tỷ giá bình quân
liên ngân hàng đã tạo cho NHNN
một vị thế mới, phá bỏ mọi ràng

buộc, hoàn toàn chủ động đón đầu
các diễn biến bất lợi do các quốc gia
khác mang đến.
ANZ đánh giá quyết định điều
chỉnh tỷ giá hôm 19/8 của NHNN là
động thái tích cực cho thấy phản ứng
linh hoạt với việc Trung Quốc phá giá
Nhân dân tệ, cũng như chuẩn bị ứng
phó với khả năng FED nâng lãi suất
vào tháng 9.
Một số ý kiến cho rằng quyết định
mạnh tay lần này cùng với thông
điệp phát đi từ NHNN sẽ đập tan kỳ
vọng tiếp tục phá giá tiền đồng của
giới đầu cơ.
Thị trường diễn biến tích cực
sau quyết định tăng tỷ giá của
NHNN
Sau khi NHNN điều chỉnh tăng tỷ
giá bình quân liên ngân hàng và biên
độ tỷ giá, tỷ giá liên ngân hàng sáng
19/8 mở cửa khoảng 22.350 - 22.380
VND/USD (tăng khoảng 270 VND/
USD so với giá đóng cửa hôm trước)
và dao động trong buổi sáng do thị
trường đang điều chỉnh theo biên
độ tỷ giá mới, tuy nhiên tỷ giá giao
dịch cao nhất ở mức 22.420 VND/USD
vẫn thấp khá xa mức giá trần (22.547
VND/USD) và giá công bố bán ra của
NHNN (22.475 VND/USD).
Đến cuối giờ sáng và sang buổi
chiều, do kỳ vọng điều chỉnh tỷ giá
được xóa bỏ và lãi suất liên ngân
hàng VND được giữ ở mức hấp dẫn
nên lực bán ra trên thị trường khá

mạnh, tỷ giá giảm nhanh và phổ ở
mức 22.360/22.370 VND/USD. Đóng
cửa hôm 19/8 ở mức 22.372 VND/
USD, tương đương 22.375 VND/USD
(t+1).
Tỷ giá niêm yết của các TCTD diễn
biến cùng xu hướng với tỷ giá liên
ngân hàng. Buổi sáng phổ biến ở
mức 22.370-22.470 VND/USD, đến
buổi chiều, tỷ giá niêm yết giảm 50
VND/USD xuống 22.320/22.420 VND/
USD
Như vậy, từ đầu năm đến nay, tiền
đồng Việt Nam đã giảm giá 5,07% so
với USD. Nhận xét về việc NHNN đã
cạn hết “room” điều chỉnh tỷ giá trong
5 tháng đầu năm, các chuyên gia cho
rằng, đây không phải là điều đáng
lo, bởi, điều hành tỷ giá phải theo tín
hiệu thị trường chứ không thể cứng
nhắc theo mục tiêu đề ra từ đầu năm.
Khi đặt mục tiêu điều chỉnh tỷ giá 2%
từ đầu năm, NHNN tính toán dựa trên
những dữ liệu thị trường khác, song
hiện nay điều kiện thực tế đã thay
đổi. Dù dư địa điều chỉnh tỷ giá theo
cam kết đã hết song NHNN vẫn có
thể kiểm soát tỷ giá bởi kinh tế đang
phục hồi, dự trữ ngoại tệ tốt hơn
trước. Do yếu tố tâm lý và có thể do
một số nhà đầu cơ tung tìn để trục
lợi nên mấy ngày 24,25/8 tỷ giá đã
có lúc vượt trần. Trước tình hình đó,
NHNN đã tuyên bố từ nay đến những
tháng đầu năm 2016 sẽ không tăng
thêm biên độ tỷ giá, NHNN sẽ dùng
mọi biện pháp để giữ tỷ giá ổn định.

HỆ SỐ BETA NGÀNH QUÝ II NĂM 2015
(Tính đến ngày 30/06/2015)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Tên Ngành						
Khai thác, nuôi trồng thủy sản
Khai thác than cứng và than non
Khai thác quặng kim loại
Khai khoáng khác
Sản xuất chế biến thực phẩm
Dệt
Sản xuất trang phục
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa
(trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm,
rạ và vật liệu tết bện
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
Sản xuất kim loại
Sản xuất thiết bị điện
Sản xuất xe có động cơ
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và
điều hòa không khí
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
Vận tải đường thủy
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Dịch vụ lưu trú
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội
bắt buộc)
Hoạt động tài chính khác
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển);
cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình
phi tài chính
Giáo dục và đào tạo

Nhóm nghiên cứu Phòng Giám sát
Beta ngành
03
05
07
08
10
13
14
16

Mã Ngành
0,63
0,86
1,04
0,93
0,85
1,33
1,02
2,43

17
20
21
22
23
24
27
29
31
35

0,68
0,63
0,61
0,71
0,85
0,97
0,76
1,31
0,65
0,56

41
42
43
46
47
49
50
52
55
64
65

0,97
1,09
0,65
0,89
5,76
0,86
1,09
0,45
1,22
1,08
0,73

66
68
77

1,69
0,99
2,22

85

1,08

Ghi chú:
1) Hệ số beta ngành được tính theo phương pháp Full Information Beta;
2) Dữ liệu tính beta được thu thập từ Reuter và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
3) Hệ thống ngành được phân loại theo hướng dẫn tại quyết định 337/QĐ-BKH;
4) Hệ số beta ngành trong báo cáo này chỉ có tính chất tham khảo.
Hệ số beta và hệ số beta ngành:
- Hệ số beta thể hiện mức độ biến động của tỷ suất sinh lời của cổ phiếu so với mức độ biến động tỷ suất sinh lời của thị trường.
Hệ số beta càng lớn thì mức độ biến động giá của cổ phiếu càng lớn, rủi ro càng lớn. Hệ số beta nhỏ hơn 1 có nghĩa là giá của
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cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường.
- Ví dụ: hệ số beta của một cổ phiếu là 1.2, nếu chỉ số của thị trường (ví dụ: VN Index) tăng hoặc giảm 10%, thì giá của cổ phiếu
có thể được mong đợi tăng hoặc giảm tương ứng 12%. Với hệ số beta của một cổ phiếu là 0.8, nếu chỉ số thị trường tăng hoặc
giảm 10%, thì giá của cổ phiếu đó được mong đợi tăng hoặc giảm tương ứng 8%.
- Hệ số beta ngành có thể so sánh mức độ rủi ro của các công ty trong ngành công nghiệp đó với thị trường. Hệ số beta ngành
có thể được dùng thay thế cho hệ số beta của từng công ty. Hệ số beta ngành trong một số trường hợp phản ánh chính xác
sự biến động của cổ phiếu hơn là hệ số beta của từng công ty. Hệ số beta ngành còn có ích khi áp dụng cho những công ty vừa
mới niêm yết chưa có số liệu lịch sử. Hệ số beta ngành còn được dùng để dự báo mức độ rủi ro cho các công ty trong tương
lai. Số lượng và tỷ trọng doanh thu của công ty hoạt động trong một ngành càng lớn thì mức độ tin tưởng của hệ số beta của
ngành công nghiệp đó càng cao.
- Điều kiện tính hệ số beta của Việt Nam còn một số hạn chế như: số lượng công ty tham gia vào thị trường chứng khoán
(TTCK) nhỏ, nhiều ngành có số lượng công ty đại diện rất ít, dữ liệu lịch sử về giá ngắn, thông tin về của các công ty hoạt động
trong từng ngành không được cập nhật thường xuyên và đầy đủ. Do các đặc điểm trên, hệ số beta ngành của Việt Nam có
thể chưa phản ánh được đúng mức độ rủi ro của các công ty trong ngành. Điều này sẽ được cải thiện khi TTCK phát triển hơn.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tính và
sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full
Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong
phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã
chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin
về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.
Theo đó, tính đến ngày 30/06/2015, thị trường chứng
khoán Việt Nam (TTCK) có 912 công ty niêm yết, trong đó
chỉ có 429 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta
ngành.
Sau khi tổng hợp và xử lý dữ liệu đưa đến kết quả như
trên, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét như sau:
Trong quý 2/2015, TTCK có khá nhiều biến động. Diễn
biến thị trường trong quý 2 có thể chia ra 3 giai đoạn: từ
đầu quý 2 đến gần cuối tháng 4, thị trường tăng điểm nhẹ;
giai đoạn 2 tiếp đó đến giữa tháng 5, thị trường sụt giảm
mạnh và giai đoạn 3 là thời gian còn lại, thị trường phục hồi
và tăng điểm mạnh mẽ .Kết thúc quý 2, chỉ số VN-Index giữ
ở mức 593,1 điểm, tăng 7,62% và HNX-Index ở mức 84,94
điểm, tăng 3,29% so với cuối quý 1. Thanh khoản của thị
trường vẫn giữ ở mức cao.

Sự biến động này của thị trường tác động mạnh mẽ đến
kết quả hệ số beta ngành quý 2/2015. Cụ thể, so với quý
1/2015, trong quý 2/2015 có 24 ngành có hệ số beta tăng
mạnh. Trong đó, những ngành có hệ số beta tăng trên 20%
là: ngành Sản xuất và chế biến thực phẩm (23,8%), ngành
Dệt (21,0%), ngành Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải
đường ống (69,9%), ngành Dịch vụ lưu trú (40,6%). Có 8
ngành có hệ số beta ngành giảm, mức giảm mạnh nhất
thuộc về ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hòa không khí (giảm 11,6%), các
ngành khác có mức giảm hệ số beta ngành từ 2,9% đến
8,6%.
Đối với nhóm ngành Hoạt động tài chính (Bảo hiểm,
Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, tuy là nhóm ngành
rất nhạy cảm với các biến động, nhưng trong quý 2/2015
chỉ có sự điều chỉnh nhẹ về hệ số beta ngành. Cụ thể các
ngành thuộc nhóm này đều tăng so với quý 1, trong đó
tăng mạnh nhất là ngành Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo
hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc), các ngành khác
có mức tăng hệ số beta ngành từ 2,7% đến 6,8%.
Theo quan sát cho thấy, nền kinh tế quý 2/2015 có nhiều
diễn biến tích cực, là dấu hiệu khả quan cho cả năm. Tăng
trưởng GDP vượt trội, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài,
lạm phát được kiềm chế tốt, … Tuy nhiên, thị trường vẫn
chịu nhiều tác động của các tin tức và hiệu ứng đám đông.
Những thông tin, biến động này tác động rất lớn đến kết
quả hệ số beta ngành. Tuy nhiên, do số lượng các ngân
hàng, công ty niêm yết có đủ điều kiện để tính hệ số beta
ngành vẫn còn giới hạn nên vẫn chưa thể nói hệ số beta
ngành nói chung và hệ số beta ngành hoạt động tài chính
đã phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro của các công ty trong
ngành.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA
HỆ THỐNG BHTG TRÊN THẾ GIỚI
QUÝ II/2015

Phòng NCTH& HTQT

Trung Quốc thành lập tổ chức bảo
hiểm tiền gửi
Sau một thời gian dài chuẩn bị và
lên kế hoạch, Chính phủ Trung Quốc
bắt đầu thực hiện chương trình bảo
hiểm tiền gửi từ 1/5/2015. Dưới đây là
một số đặc điểm của hệ thống BHTG
của Trung Quốc:
Các tổ chức tham gia BHTG: tất cả
các tổ chức nhận tiền gửi tại Trung
Quốc gồm ngân hàng thương mại,
ngân hàng hợp tác nông thôn, hợp
tác xã tín dụng nông thôn trừ các
chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại
Trung Quốc, chi nhánh ngân hàng
Trung Quốc ở nước ngoài.
Hạn mức BHTG: 500.000 Nhân dân
tệ (tương đương 81.780 USD) áp
dụng cho một người gửi tiền tại một
tổ chức được bảo hiểm. Theo tính
toán, với hạn mức này chương trình
sẽ bảo vệ đầy đủ cho 99,63% người
gửi tiền.
Tiền gửi được bảo hiểm: là tiền gửi
bằng đồng Nhân dân tệ (CNY) và tiền
nước ngoài của cá nhân và công ty
đều được bảo hiểm theo quy định về
bảo hiểm tiền gửi.
Phí BHTG: Tất cả các ngân hàng
phải trả phí BHTG căn cứ theo lượng
tiền gửi và hồ sơ tín dụng của ngân
hàng. Phí bảo hiểm tiền gửi nằm
trong khoảng 0,01-0,02% số dư tiền
gửi được bảo vệ.
Đầu tư của Quỹ BHTG:
Quỹ BHTG được đóng góp từ tổ
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chức tham gia BHTG và được phép
gửi tại ngân hàng trung ương, đầu tư
vào trái phiếu chính phủ, ngân hàng
trung ương và các trái phiếu có xếp
hạng tín nhiệm cao. Quỹ này không
được dùng để đầu tư ra nước ngoài.
Việc Trung Quốc chính thức xây
dựng hệ thống BHTG của mình là
bước đi quan trọng trong nỗ lực cải
cách hơn nữa hệ thống ngân hàng
bao gồm cả việc tự do hóa hoàn toàn
lãi suất. Trong bối cảnh nước này phải
đối mặt với thực trạng tăng trưởng
chậm lại, áp lực về lợi nhuận tăng lên
và chất lượng tài sản giảm thì việc
thành lập hệ thống BHTG cho thấy
cam kết đẩy mạnh cải cách hệ thống
tài chính của chính phủ nước này.
Củng cố hệ thống pháp lý cho các
tổ chức BHTG ở châu Âu
Ngày 12/6/2014, Nghị viện châu Âu
và Uỷ ban châu Âu ban hành Chỉ thị
sửa đổi về bảo đảm tiền gửi (DGSs),
với những thay đổi chính so với Chỉ thị
DGSs 1994 và Chỉ thị DGSs 2009 của

EU nhằm tạo ra một liên minh ngân
hàng và tăng cường hơn nữa việc
bảo vệ người gửi tiền. Chỉ thị DGSs
2014 của EU sẽ được triển khai phần
lớn và có hiệu lực kể từ 3/7/2015.
Chỉ thị EU 2014 sửa đổi về bảo đảm
tiền gửi ra đời với một loạt những cải
cách quan trọng về hạn mức, cấp vốn,
thời hạn chi trả, thông tin cho người
gửi tiền nhằm giúp cho quỹ BHTG
của các nước châu Âu được đảm bảo
cấp vốn kịp thời để xử lý đổ vỡ ngân
hàng, quá trình chi trả được thuận lợi,
nhanh chóng, người gửi tiền có đầy
đủ thông tin, tránh những tác động
không mong muốn nếu xảy ra đổ vỡ
ngân hàng.
Để đảm bảo áp dụng thống nhất
Chỉ thị DGSs ở các nước thành viên,
Cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu
(EBA) trong tháng 6 vừa qua đã ban
hành hướng dẫn về cam kết chi trả,
về xác định phương pháp tính các
khoản đóng góp cho DGSs như sau:
• Hướng dẫn về cam kết chi trả
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căn cứ theo Chỉ thị bảo đảm tiền gửi
của EU. Cam kết chi trả là khái niệm
mới trong khung khổ pháp lý của EU
về các hệ thống đảm bảo tiền gửi..
Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn về
các công cụ luật pháp cần được các
hệ thống bảo đảm tiền gửi và tổ chức
tín dụng đưa vào sử dụng, các công
cụ này sẽ cung cấp điều kiện để tích
hợp cam kết chi trả vào các phương
tiện tài chính sẵn có của các hệ thống
bảo đảm tiền gửi, qua đó, đảm bảo
hệ thống bảo vệ tiền gửi có quyền
không thể hủy bỏ để đòi lại những
khoản đã trả theo yêu cầu và tài sản
thế chấp không bị một bên thứ ba
gây trở ngại và thuộc quyền xử lý của
tổ chức bảo hiểm tiền gửi.
• Hướng dẫn về phương pháp tính
các khoản đóng góp cho các hệ
thống bảo đảm tiền gửi. Hướng dẫn
nêu những nguyên tắc cho những
phương pháp hiệu quả về mặt kỹ
thuật để tính các khoản đóng góp
nhằm đảm bảo chi phí bảo hiểm tiền
gửi chủ yếu do lĩnh vực ngân hàng
chịu và các công cụ tài chính hiện
hành đạt mức mục tiêu trong khung

Một số thay đổi trong Chỉ thị
bảo đảm tiền gửi sửa đổi của EU
(i) Phạm vi bảo hiểm: Phạm vi bảo
hiểm theo Chỉ thị 2014 của EU vẫn
được duy trì ở mức 100.000 euro cho
1 người gửi tiền tại 1 ngân hàng. Tuy
nhiên, các khoản tiền gửi “có số dư cao
tạm thời”, chẳng hạn như có liên quan
đến giao dịch bất động sản (ví dụ
như bán nhà) và liên quan đến các sự
kiện quan trọng trong đời người (như
cưới xin, ly hôn, nghỉ hưu,…) sẽ được
hưởng hạn mức cao hơn. Nhưng hạn
mức này sẽ có giá trị trong một thời
gian, tối đa là 12 tháng, do từng quốc
gia thành viên quyết định.
Chương trình bảo hiểm tiền gửi
châu Âu (DGSs) sẽ bảo hiểm tất cả các
khoản tiền gửi của các cá nhân và tổ
chức ở mọi quy mô, ngoại trừ các tổ
chức tài chính và cơ quan quản lý tài
chính.
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thời gian nêu trong Chỉ thị về bảo
đảm tiền gửi. Hướng dẫn cũng cung
cấp cơ sở để đánh giá những tiến bộ
của các quốc gia trong tính toán các
khoản đóng góp cho chương trình
bảo đảm tiền gửi trước khi được rà
soát lại vào năm 2017 theo quy định
của Chỉ thị DGSs.
Có thể nói, các nước châu Âu, từ
những quốc gia chưa thực sự coi
trọng vai trò của cơ chế bảo hiểm
tiền gửi, nay đã nhận thức được sâu
sắc bài học của cuộc khủng hoảng tài
chính và có những động thái chính
sách bảo hiểm tiền gửi tích cực góp
phần bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
và ổn định hệ thống tài chính-ngân
hàng.
Một số sự kiện BHTG đáng chú ý
khác trên thế giới
Armenia tăng gấp đôi hạn mức bảo
hiểm tiền gửi
Quốc hội Armenia đã thông qua
dự luật về việc tăng gấp đôi hạn mức
bảo hiểm đối với người gửi tiền tại
ngân hàng vào ngày 19/5/2015. Hạn

mức được tăng lên 10 triệu AMD
(khoảng 21 nghìn USD) từ 4 triệu
đối với những tài khoản tiền gửi nội
tệ, và tăng hạn mức lên 5 triệu AMD
(khoảng 10,5 nghìn USD) từ hạn mức
hiện tại là 2 triệu AMD đối với các tài
khoản tiền gửi bằng đồng ngoại tệ.
FDIC đề xuất thay đổi cơ sở tính phí
BHTG
FDIC đề xuất thay đổi cơ sở tính
phí cho các ngân hàng nhỏ (có tài
sản dưới 10 tỉ USD) trên cơ sở kinh
nghiệm về đổ vỡ ngân hàng. Theo
FDIC, việc thay đổi sẽ giúp xác định
chính xác hơn mức độ rủi ro của các
ngân hàng.
Những thay đổi chính thể hiện ở
việc ngoài việc sử dụng phương pháp
xếp hạng rủi ro theo phương pháp
CAMELS, việc tính phí sẽ dựa trên “mô
hình các hệ số tài chính”, đưa vào một
số hệ số mới được FDIC xác định là có
liên quan tới việc dự báo đổ vỡ. Quy
định này sẽ có hiệu lực khi Quỹ BHTG
đạt 1,15% tiền gửi được bảo hiểm, dự
kiến sẽ đạt vào năm 2016.

Bộ các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG
TRONG NĂM 2014 VÀ MỘT SỐ
ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI BHTGVN
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Giới thiệu chung về Bộ các nguyên tắc cơ bản

Một thay đổi khác là đối với các chi
nhánh được thành lập tại các nước
thành viên khác, việc chi trả bảo hiểm
cho người gửi tiền của các chi nhánh
sẽ được thực hiện bởi DGS của nước
sở tại dưới sự hướng dẫn của DGS của
nước chủ quản.
(ii) Cấp vốn: Ở nhiều quốc gia thành
viên Chương trình đảm bảo tiền gửi
thực hiện việc cấp vốn sau. Chỉ thị
Chương trình đảm bảo tiền gửi yêu
cầu việc cấp vốn trước. Tổ chức tín
dụng phải thực hiện đóng góp định
kỳ 2 lần/1năm cho DGS của họ. Quỹ
DGSs phải đạt mức vốn tối thiểu bằng
0,8% tổng số tiền gửi được bảo hiểm
của các thành viên của họ từ ngày 3
tháng 7 năm 2024. Nếu việc cấp vốn
của DGS không đủ để chi trả cho
người gửi tiền trong trường hợp ngân
hàng phá sản, thì có thể yêu cầu đóng
góp từ các ngân hàng thành viên của

DGS, với mức đóng góp tối đa là 0,5%
của các khoản tiền gửi được bảo hiểm.
(iii) Thời hạn chi trả: Theo chỉ thị hiện
nay, người gửi tiền phải có khả năng
tiếp cận nguồn vốn của họ trong vòng
20 ngày làm việc sau khi ngân hàng bị
phá sản. Thời hạn chi trả sẽ được giảm
từ 20 ngày xuống 7 ngày làm việc với
thời gian làm việc kể cả ngày thứ 7, áp
dụng từ ngày 01 tháng 1 2024.
(iv) Thông tin cho người gửi tiền:
Để đảm bảo rằng người gửi tiền nhận
thức được việc bảo vệ tiền gửi, người
gửi tiền phải ký vào tờ thông tin chuẩn.
Tờ thông tin bao gồm tất cả các thông
tin có liên quan về hạn mức bảo hiểm
tiền gửi. Các ngân hàng phải lưu hành
một tờ thông tin chuẩn được cập nhật
cho khách hàng, thông báo cho người
gửi tiền về việc DGS bảo vệ tiền gửi.

Tháng 6 năm 2009, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế
(IADI) phối hợp với Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng
(BCBS) đã ban hành Các nguyên tắc cơ bản phát triển
hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả. Tài liệu hướng dẫn
Phương pháp đánh giá mức độ tuân thủ các nguyên tắc
cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả
được hoàn thành và công bố vào tháng 12 năm 2010. Từ
đó, hai tài liệu trên (gọi tắt là Bộ các nguyên tắc cơ bản)
được nhiều tổ chức sử dụng như kim chỉ nam để đánh
giá chất lượng hoạt động của hệ thống bảo hiểm tiền gửi
(BHTG), từ đó tìm ra những điểm hạn chế trong quá trình
hoạt động và cách thức khắc phục.
Bộ các nguyên tắc cơ bản đã được Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) sử dụng trong phạm vi
Chương trình đánh giá khu vực tài chính (FSAP) với mục
tiêu đánh giá tính hiệu quả của hệ thống bảo hiểm tiền
gửi tại các quốc gia. Đối với Việt Nam, trong quá trình thực
hiện chương trình FSAP tại Việt Nam, IMF và WB cũng đã
áp dụng Bộ các nguyên tắc cơ bản như một tài liệu tham
khảo để đưa ra một số khuyến nghị đối với hệ thống bảo
hiểm tiền gửi.

Năm 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đã tiến
hành tự đánh giá hệ thống bảo hiểm tiền gửi qua đề tài
nghiên cứu ứng dụng “Đánh giá mức độ tuân thủ của hệ
thống bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam so với Bộ nguyên
tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả” từ đó đưa
ra những đề xuất cải tiến hệ thống BHTG. Bộ nguyên tắc
cơ bản cũng đã được các cơ quan Chính phủ và Quốc hội
tham khảo trong quá trình xây dựng Luật bảo hiểm tiền
gửi của Việt Nam.
Khủng hoảng tài chính đặt ra yêu cầu thay đổi
Sau khủng hoảng tài chính 2008, nhiều chính phủ đã
nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc duy trì
niềm tin của người gửi tiền, nhiều tổ chức bảo hiểm tiền
gửi được trang bị thêm những công cụ xử lý đổ vỡ bên
cạnh chức năng cơ bản là trả tiền bảo hiểm. Số liệu khảo
sát của IADI cho thấy năm 2005 chỉ có khoảng 50% tổ chức
bảo hiểm tiền gửi thành viên có chức năng xử lý đổ vỡ,
tới năm 2011 con số này đã là 65%. Sự thay đổi của hệ
thống tài chính và vai trò của các tổ chức bảo hiểm tiền
gửi sau khủng hoảng đã đặt ra yêu cầu phải cập nhật Bộ
các nguyên tắc cơ bản theo hướng đảm bảo sự độc lập
của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình hoạt động,
cung cấp thêm các công cụ cần thiết để tổ chức bảo hiểm
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tiền gửi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời
thể hiện vai trò tích cực hơn trong mạng an toàn tài chính
quốc gia (bao gồm các cơ quan chủ chốt phối hợp hoạt
động nhằm giữ vững an toàn hệ thống tài chính quốc gia).
Trên cơ sở đó, IADI đã chủ trì việc sửa đổi Bộ các nguyên
tắc cơ bản với sự tham gia của đại diện các tổ chức BCBS,
Ủy ban châu Âu (EC), Diễn đàn các tổ chức bảo hiểm tiền
gửi châu Âu (EFDI), Ủy ban ổn định tài chính (FSB), IMF, WB.
Tháng 10 năm 2014, Bộ các nguyên tắc cơ bản phát triển
hệ thống bảo hiểm tiền gửi mới đã được hoàn thành và đệ
trình tới Ủy ban ổn định tài chính (FSB) nhằm tích hợp vào
“Bộ các tiêu chuẩn quốc tế về ổn định tài chính”.
Những thay đổi cơ bản
Bộ tài liệu mới đã được cơ cấu lại một cách hợp lý hơn
trên cơ sở thực hiện những thay đổi cơ bản sau:
- Củng cố một số nguyên tắc liên quan tới quản trị, trả
tiền bảo hiểm, hạn mức BHTG, cấp vốn và tăng cường đảm
bảo an toàn sử dụng vốn, trả tiền bảo hiểm, nhận thức của
công chúng, hạn mức, rủi ro đạo đức, các vấn đề xuyên
quốc gia...
- Cập nhật các nguyên tắc liên quan tới can thiệp và xử
lý đổ vỡ nhằm phản ánh thực tế vai trò ngày càng lớn hơn
của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc xử lý đổ vỡ,
đồng thời để đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn của
FSB.
- Bổ sung thêm nguyên tắc về việc lập kế hoạch dự
phòng khủng hoảng và xử lý khủng hoảng.
- Tích hợp những nội dung đặc biệt về hệ thống bảo
hiểm tiền gửi Hồi giáo, phổ biến kiến thức tài chính, nhiều
hệ thống bảo hiểm tiền gửi trong cùng quốc gia, và về ưu
tiên đối với người gửi tiền.
- Đề cập tới rủi ro đạo đức trong tất cả các nguyên tắc có
liên quan, thay vì chỉ giới hạn vấn đề rủi ro đạo đức trong
một nguyên tắc duy nhất.
- Nâng cấp một số tiêu chuẩn bổ sung trở thành tiêu
chuẩn cơ bản dùng để đánh giá.
Sau khi sửa đổi, Bộ nguyên tắc mới có 16 nguyên tắc cơ
bản thay vì 18 nguyên tắc trong Bộ cũ), bao gồm tất cả 96
tiêu chuẩn đánh giá chi tiết.

Nguyên tắc này tiếp tục đề cập đến tầm quan trọng của
việc chia sẻ thông tin (thường xuyên và đột xuất) và phối
hợp hành động giữa các cơ quan có vai trò giữ vững ổn
định tài chính. Đặc biệt, Bộ nguyên tắc sửa đổi nhấn mạnh
việc các cơ quan cần có những quy định chính thức về
việc phối hợp hành động và đảm bảo bí mật thông tin
được chia sẻ giữa các bên. Nguyên tắc mới cũng bổ sung
trường hợp có nhiều tổ chức bảo hiểm tiền gửi cùng hoạt
động trong một lãnh thổ quốc gia, khi đó cần phải có các
cơ chế phối hợp và chia sẻ hiệu quả.
Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc lập kế
hoạch dự phòng và xử lý khủng hoảng (Nguyên tắc 6)
Đây là nguyên tắc hoàn toàn mới trên cơ sở những kinh
nghiệm rút ra từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cụ thể
nguyên tắc này khuyến cáo tổ chức bảo hiểm tiền gửi
phải có sẵn các kế hoạch đối phó với khủng hoảng (trước
khủng hoảng) cũng như những biện pháp xử lý tình huống
khủng hoảng (trong khủng hoảng), trên nguyên tắc hành
động phối hợp với các cơ quan khác trong mạng an toàn
tài chính. Các cuộc mô phỏng tập dượt xử lý khủng hoảng
sẽ có tác dụng giúp tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng như
các cơ quan khác có kỹ năng ứng phó tốt hơn với khủng
hoảng. Nguyên tắc này cũng nhấn mạnh vai trò của truyền
thông trước và sau khủng hoảng nhằm duy trì nhận thức
đầy đủ và ổn định của công chúng về hệ thống tài chính.
Nguồn và vấn đề sử dụng vốn quỹ (Nguyên tắc 9)
Ngoài những nội dung cơ bản phát huy từ Nguyên tắc
11 của Bộ nguyên tắc cũ với việc nhắc lại vai trò của việc
luôn đảm bảo nguồn vốn thực hiện chức năng cốt lõi là
trả tiền bảo hiểm và xử lý đổ vỡ, Nguyên tắc này có những
thay đổi chính như sau:
- Việc cấp vốn cho hệ thống bảo hiểm tiền gửi được thực
hiện trên cơ sở cấp vốn trước. Nguyên tắc này không đề
cập tới hai loại khác là cấp vốn sau và cấp vốn hỗn hợp
như trong Bộ nguyên tắc cũ đã nêu.
- “Quy mô quỹ mục tiêu”: khái niệm này được đề cập
rõ ràng trong Nguyên tắc này, khác với Bộ nguyên tắc cũ,
trong đó chỉ nói sơ qua về “tỷ lệ dự trữ vốn quỹ”. Khi áp
dụng cơ chế cấp vốn trước, tức là xây dựng quỹ bảo hiểm
tiền gửi từ các nguồn thu trước khi xảy ra đổ vỡ, cần xác
định một mức quỹ phù hợp đủ cho tổ chức bảo hiểm tiền
gửi thực hiện các nghĩa vụ, từ đó áp dụng mức phí phù
hợp cho các thành viên. Mức quỹ này thường được xác
định theo tỷ lệ quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi trên tổng số
dư tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm.

Một số thay đổi quan trọng
Mối quan hệ với các thành viên mạng an toàn tài chính
(Nguyên tắc 4)
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chức bảo hiểm tiền gửi không phải là cơ quan xử lý) được
nêu khá chi tiết. Ngoài ra, Nguyên tắc này cũng đề cập tới
việc áp thuế cho các khoản thu của tổ chức bảo hiểm tiền
gửi, theo đó việc đánh thuế sẽ không được ảnh hưởng tới
việc tích lũy quỹ bảo hiểm tiền gửi.
Nguyên tắc về nhận thức của công chúng (Nguyên tắc
10)
Nguyên tắc này đề cập toàn diện hơn về hoạt động
truyền thông công chúng trên hai cơ sở: mang tính định
kỳ và mang tính sự kiện (đổ vỡ, khủng hoảng). Tổ chức
bảo hiểm tiền gửi cũng cần đặt ra chiến lược dài hạn về
truyền thông, tổ chức đánh giá mức độ nhận thức của
công chúng qua thời gian. Nguyên tắc này cũng đặt tình
huống truyền thông khi có vấn đề xuyên quốc gia, những
thông tin cần chia sẻ và cơ chế chia sẻ thông tin.
Vấn đề rủi ro đạo đức
Bộ các nguyên tắc cơ bản cập nhật lưu ý tới vấn đề giảm
thiểu rủi ro đạo đức xuyên suốt các nguyên tắc cơ bản liên
quan, tiêu biểu là ở các nội dung phạm vi và hạn mức bảo
hiểm có giới hạn, phí bảo hiểm phân biệt theo rủi ro, cơ
chế can thiệp và xử lý kịp thời... Các công cụ giảm thiểu rủi
ro được sử dụng bao gồm quản trị tốt, quản lý rủi ro hiệu
quả tại các ngân hàng, truy cứu trách nhiệm các bên gây
ra đổ vỡ, kỷ luật thị trường, cơ chế giám sát và các quy định
an toàn hiệu quả...
Một số thay đổi khác
Các nguyên tắc về xử lý các bên gây ra đổ vỡ, phát hiện
sớm và can thiệp kịp thời, xử lý đổ vỡ, chi trả cho người gửi
tiền, thu hồi… kế thừa những nội dung từ Bộ nguyên tắc
cũ, tuy nhiên cũng như tất cả các nguyên tắc khác, chúng
đều được diễn đạt lại một cách ngắn gọn, logic hơn, đồng
thời được bổ sung thêm một số tiêu chuẩn, tăng cường
các chức năng can thiệp và xử lý cho tổ chức bảo hiểm
tiền gửi.
Chẳng hạn như nguyên tắc về Xử lý đổ vỡ (Nguyên tắc
14), khẳng định tổ chức bảo hiểm tiền gửi nếu được trang
bị chức năng xử lý đổ vỡ sẽ thực hiện tốt hơn vai trò bảo
vệ người gửi tiền và góp phần ổn định tài chính. Khung
pháp lý cần quy định cơ chế xử lý đặc biệt, trong đó không
phân biệt người gửi tiền khác nhau về quốc tịch hay nơi ở.
Nguyên tắc về Chi trả cho người gửi tiền (Nguyên tắc 15)
nêu cụ thể thời gian chi trả cho người gửi tiền là 7 ngày
làm việc kể từ khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị
phá sản, Nếu quốc gia nào chưa đáp ứng tiêu chuẩn thì
cần có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu này.

Đề xuất với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Trên cơ sở những thay đổi quan trọng của Bộ các nguyên
tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả
của IADI, tác giả xin có một số kiến nghị đối với Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam như sau:
1. Tiến hành đánh giá lại hệ thống bảo hiểm tiền gửi tại
Việt Nam theo Bộ nguyên tắc cơ bản được cập nhật. Việc
đánh giá toàn hệ thống đã được thực hiện trong phạm vi
một đề tài nghiên cứu trong năm 2012, tuy nhiên đó là
thời điểm giao thoa giữa cơ sở pháp lý cũ và mới (Luật bảo
hiểm tiền gửi có hiệu lực từ 1/1/2013). Thời điểm hiện nay
là cơ hội tốt để đánh giá lại hệ thống bảo hiểm tiền gửi tại
Việt Nam trên cơ sở là hơn 2 năm thực thi Luật BHTG, cùng
với Bộ các nguyên tắc cơ bản cập nhật vừa được ban hành.
Kết quả đánh giá sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho nhiệm
vụ xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam dự kiến thực hiện trong năm 2015.
2. Xây dựng Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam trong đó phản ánh các nguyên tắc trong Bộ nguyên
tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả
của IADI.
3. Một số đề xuất về nghiệp vụ: (i) Kiến nghị với các cơ
quan có thẩm quyền lập kế hoạch dự phòng và xử lý khủng
hoảng trong đó xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ
quan trong đó có tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc đối
phó với khủng hoảng tài chính, ngân hàng. (ii) Xây dựng
tỷ lệ quỹ mục tiêu và kiến nghị với các cơ quan cho phép
áp dụng hệ thống phí trên cơ sở rủi ro nhằm đạt được quỹ
mục tiêu đã đề ra. (iii) Hoàn thiện Chiến lược truyền thông
nhằm tổ chức một cách bài bản hoạt động truyền thông
trong giai đoạn kinh tế phát triển thông thường và đặc
biệt có kế hoạch truyền thông khi xảy ra khủng hoảng. (iv)
Xây dựng kế hoạch cải tiến phương pháp chi trả bảo hiểm
tiền gửi nhằm rút ngắn thời gian chi trả xuống gần với
mục tiêu 7 ngày được đặt ra trong Bộ nguyên tắc cập nhật.
Tài liệu tham khảo
BCBS/IADI, Core Principles for effective deposit insurance
systems – A methodology for compliance assessment, 2010
IADI, IADI Core principles for effective deposit insurance systems, 2014
http://iadi.org/default.aspx

- Nguyên tắc này cũng khuyến cáo hạn chế việc đầu tư
quỹ bảo hiểm tiền gửi vào các ngân hàng. Việc ủy quyền
sử dụng quỹ bảo hiểm tiền gửi vào việc xử lý đổ vỡ (khi tổ
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TIN BHTG TRONG NƯỚC

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ
2015-2020:

Phát triển nhanh, bền vững,
đảm bảo quyền lợi của
người gửi tiền

T

rong 2 ngày 3-4/8, Đảng bộ
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) đã tổ chức Đại
hội đại biểu lần thứ nhất,
nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hà Nội. Đây là
Đại hội đầu tiên của Đảng bộ BHTGVN
sau khi được nâng cấp thành Đảng
bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ
sở Đảng vào tháng 3/2015. Đồng chí
Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy
khối DNTW và đại diện lãnh đạo các
Ban thuộc Đảng ủy khối DNTW; đồng
chí Nguyễn Toàn Thắng - Ủy viên Ban
cán sự Đảng NHNN - Bí thư Đảng ủy
cơ quan Ngân hàng TW – Phó Thống
đốc NHNNVN cùng lãnh đạo các Vụ
Tổ chức, lãnh đạo Công đoàn NHVN,
Đảng ủy cơ quan NHTW…, lãnh đạo
Đảng ủy các NHTM nhà nước, Ngân
hàng Chính sách xã hội… tham dự
Đại hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng
chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng
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ủy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN nêu rõ:
Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ I
khai mạc chính là kết quả của sự
chung sức, chung lòng, là sự kết tinh
trí tuệ của các cấp ủy Đảng và toàn
thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ;
với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của
Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW
và các ban của Đảng ủy khối DNTW.
Với phương châm nâng cao trí tuệ,
tăng cường đoàn kết, đổi mới toàn
diện, hội nhập sâu rộng và phát triển
bền vững, thể hiện ý chí và quyết
tâm vươn lên mạnh mẽ của cán bộ,
Đảng viên trong toàn Đảng bộ trước
yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, xây
dựng Đảng bộ thực sự trong sạch,
vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”,
góp phần vào sự thành công của Đại
hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần
thứ 2 và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ 12 của Đảng.
Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2010-

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số
30/2015/QĐ-TTg. Theo đó, NHCSXH
được ưu tiên vay hoặc tạm ứng từ các
nguồn vốn nhàn rỗi, lãi suất thấp
hoặc không lãi suất trên cơ sở cân đối
các nguồn từ ngân sách, nguồn vốn
ODA, nguồn viện trợ, hoặc các nguồn
vốn giá rẻ khác; sửa đổi mức chi trả
phí dịch vụ cho tổ chức thực hiện ủy
thác cho vay đến người nghèo và các
đối tượng chính sách khác không
vượt quá 0,125%/tháng tính trên số
dư nợ có thu được lãi... Quyết định có
hiệu lực thi hành từ ngày 15/9.
TCTD chỉ được mua nợ khi được
NHNN chấp thuận và có nợ xấu
dưới 3%. Đây là một trong những
nguyên tắc thực hiện mua, bán
nợ được quy định tại Thông tư số
09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt
động mua, bán nợ của TCTD, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài được
NHNN ban hành ngày 17/7. Theo
đó, Thông tư quy định về hoạt động
mua, bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ
cho vay (kế cả khoản trả thay trong
nghiệp vụ bảo lãnh) của các TCTD,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ
sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt
động mua nợ của TCTD, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài.
Quy định mới về bảo lãnh ngân
hàng cho người mua nhà: Theo
Thông tư 07/2015/TT-NHNN (thay
thế Thông tư số 28/2012/TT – NHNN
ngày 03/10/2012 ) quy định về bảo
lãnh ngân hàng, nhằm tạo khung
pháp lý mới vừa đảm bảo phù hợp
với thông lệ quốc tế vừa tuân thủ các
quy định pháp luật hiện hành có liên
quan, khắc phục tối đa những vấn đề
còn bất cập, đáp ứng yêu cầu thực
tiễn. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo hiệu
quả, an toàn, thông suốt hoạt động
bảo lãnh ngân hàng của các TCTD,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 09/08/2015.
Các ngân hàng chỉ được thu

phí ATM theo biểu ban hành: Trong
tháng 7/2015, Vụ Thanh toán - NHNN
có văn bản yêu cầu các đơn vị phát
hành thẻ phải rà soát lại mức phí của
thẻ ghi nợ nội địa và công khai, minh
bạch các vấn đề liên quan đến phí. Cụ
thể, các ngân hàng chỉ được thu theo
biểu phí do chính những đơn vị này
quy định, không thu thêm phí ngoài
biểu đã ban hành. Các loại phí phát
hành, thường niên, giao dịch ATM phải
nằm trong khung quy định của Thông
tư 35. Các ngân hàng cũng có nghĩa
vụ niêm yết công khai biểu phí của thẻ
ghi nợ nội địa, chủ động giải thích,
minh bạch phí khi làm hợp đồng mở
thẻ với khách hàng.
Đưa nợ xấu về mức dưới 3%
trước ngày 1/10/2015. Ngày 6/7,
Thống đốc NHNN có hai văn bản số
5056 và 5057/NHNN-TTGSNH về việc
tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng
lưới của TCTD đồng thời yêu cầu chi
nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD
liên doanh, TCTD 100% vốn nước
ngoài xây dựng kế hoạch và triển khai
quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu để
đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước
ngày 1/10 năm nay. Cùng với đó, tại
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng
7, Chính phủ cũng yêu cầu NHNN đẩy
nhanh tái cơ cấu ngân hàng yếu kém
và quyết liệt đối với nợ xấu, hoàn thành
mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới
3% vào cuối năm 2015.
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam
tính đến hết tháng 7/2015 đạt 37
tỷ USD và 10 tấn vàng. Thông tin
này được Thống đốc NHNN Nguyễn
Văn Bình đưa ra trong buổi trả lời báo
chí gần đây. Đây là lần đầu tiên kể
từ cuối năm ngoái, số liệu quỹ dự trữ
ngoại hối được công khai và là lần đầu
tiên Thống đốc công bố số lượng vàng
mà Việt Nam dự trữ được. Theo Thống
đốc, hiện NHNN hoàn toàn chủ động
kiểm soát thị trường vàng và có thể
can thiệp từ nguồn dự trữ nếu cần.
Bảy tháng đầu năm 2015, VAMC
thu hồi được 6.513 tỷ đồng từ bán
nợ và xử lý bán tài sản đảm bảo.
Tính đến cuối tháng 7, các TCTD đã gửi

2015 do Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng
Giám đốc BTHGVN Đào Quốc Tính
trình bày trước Đại hội đã tổng kết
những thuận lợi, thành tựu mà BHTGVN đạt được cũng như những khó
khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa
qua. Trong đó, tăng trưởng tài chính,
phát triển tổ chức và thực hiện nhiệm
vụ chính trị, bảo vệ người gửi tiền là
một số điểm quan trọng với tư cách
những yếu tố gắn kết, tương hỗ, góp
phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính
phủ đã giao phó cho BHTGVN.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị,
đảm bảo quyền lợi của người gửi
tiền
Triển khai chính sách BHTG
Nhằm xây dựng cơ chế chính
sách để thực hiện và triển khai hiệu
quả Luật Bảo hiểm tiền gửi, BHTGVN
đang tích cực nghiên cứu và chủ
động phối hợp với các cơ quan, bộ,
ngành có liên quan để khẩn trương
xây dựng và tiếp tục hoàn thiện các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Bảo hiểm tiền gửi; các văn bản quản
trị điều hành, văn bản hướng dẫn
nghiệp vụ. Từ khi có Luật Bảo hiểm
tiền gửi đến nay, BHTGVN đã xây
dựng và ban hành 17 văn bản quản
trị điều hành nội bộ.
Hoạt động cấp chứng nhận bảo
hiểm tiền gửi được BHTGVN thực
hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu của
100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi. Tính đến 30/6/2015 có 1.238 đơn
vị tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao
gồm 90 ngân hàng thương mại, 1
Ngân hàng Hợp tác xã và 1.146 quỹ
tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài
chính vi mô. So với đầu nhiệm kỳ, số
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
tăng 101 đơn vị.
Tính riêng trong nhiệm kỳ 2010
-2015, BHTGVN thu phí tổng cộng
trên 12.990 tỷ đồng của các tổ chức
BHTG. Hiện tại, BHTGVN thực hiện thu
phí theo mức phí đồng hạng và đang
nghiên cứu, xây dựng để tiến tới có
thể thu phí theo mức độ rủi ro khi đủ
điều kiện.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm
kỳ 2010-2015, một số chỉ tiêu tài
chính cơ bản đều tăng trưởng:
- Đến 30/6/2015 tổng tài sản của
BHTGVN là 24.261 tỷ đồng (gồm
cả tài sản cố định, công trình xây
dựng cơ bản đang thực hiện...),
tổng tài sản bình quân tăng 26,8%
mỗi năm trong 5 năm qua.
- Đến 30/6/2015 nguồn vốn
nhàn rỗi được đầu tư là 22.382 tỷ
đồng, bình quân mỗi năm tăng
25,4% trong 5 năm qua.
- Từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2015
phí bảo hiểm tiền gửi thu được
11.076 tỷ đồng, bình quân tăng
23,9% mỗi năm trong 5 năm qua.
- Từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2015
số lãi thu được từ hoạt động đầu
tư là 5.348 tỷ đồng, bình quân
tăng 26,1% mỗi năm trong 5 năm
qua.
Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết
của công chúng về tổ chức bảo hiểm
tiền gửi và hoạt động bảo hiểm tiền
gửi, công tác tuyên truyền Luật, các
chính sách về BHTG, về ngân hàng
được BHTGVN tích cực triển khai. Qua
các hoạt động này, BHTGVN đã đánh
giá được mức độ hiểu biết của công
chúng về chính sách và ghi nhận
những kiến nghị, nguyện vọng của
người dân về chính sách bảo hiểm
tiền gửi.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền
Tính đến thời điểm 30/6/2015,
BHTGVN đang bảo hiểm cho hơn 2
triệu tỷ đồng tiền gửi của các cá nhân
tại các tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi. Trong 5 năm qua, BHTGVN
đã thực hiện chi trả cho 274 người
gửi tiền tại 2 quỹ tín dụng nhân dân
bị ngừng hoạt động với số tiền gần
8 tỷ đồng. Hoạt động chi trả tiền gửi
được bảo hiểm một cách kịp thời,
chính xác và thuận tiện đã tạo niềm
tin cho người gửi tiền trên địa bàn,
góp phần ổn định tình hình kinh tế
- xã hội tại địa phương, đồng thời giữ
vững niềm tin của người dân vào chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, vào hệ thống Ngân hàng và
www.div.gov.vn 31
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hồ sơ bán nợ xấu cho VAMC với tổng
trị giá khoảng 64.000 tỷ đồng. Hiện,
công ty phê duyệt mua 59.000 tỷ đồng
nợ gốc với giá mua là 54.000 tỷ đồng.
Và VAMC đã phát hành được 51.300 tỷ
đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB). Mục
tiêu trước ngày 30/9, VAMC đảm bảo
kế hoạch phát hành 80.000 TPĐB.

Bảo hiểm tiền gửi.
Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống
các tổ chức tín dụng, cảnh báo sớm
nguy cơ dẫn đến đổ vỡ, trên cơ sở
báo cáo của các tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi và các kênh thông
tin thu thập được, BHTGVN đã thực
hiện phân tích, đánh giá, tổng hợp
tình hình hoạt động của các tổ chức
tín dụng. Quá trình này đã góp phần
vào việc phát hiện kịp thời những
đơn vị có dấu hiệu rủi ro, biểu hiện
yếu kém, vi phạm các quy định về
bảo hiểm tiền gửi, về an toàn trong
hoạt động ngân hàng, từ đó đề xuất,
kiến nghị phương án giải quyết phù
hợp hoặc báo cáo Ngân hàng Nhà
nước. Công tác giám sát định kỳ được
BHTGVN thực hiện đối với 100% tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, với
hiệu quả ngày càng được nâng cao,
từng bước đáp ứng chuẩn mực quốc
tế. Hoạt động kiểm tra thường xuyên
được thực hiện theo đúng kế hoạch,
trung bình kiểm tra 325 lượt đơn vị/
năm. Đối với những tổ chức tham gia
BHTG có dấu hiệu rủi ro, vi phạm quy
định hoặc yếu kém, được phát hiện
qua công tác giám sát từ xa, BHTGVN
triển khai kiểm tra đột xuất.
Công tác kiểm tra của BHTGVN
cho thấy vẫn còn tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi tiềm ẩn nhiều rủi
ro, nhiều đơn vị vi phạm quy định
về tính và nộp phí, hồ sơ pháp lý
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tham gia bảo hiểm tiền gửi, niêm yết
Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, chế
độ thông tin báo cáo và về an toàn
trong hoạt động ngân hàng.
BHTGVN tăng trưởng nhanh,
bền vững
Nhiệm kỳ 2010-2015 đã chứng
kiến nhịp độ tái cấu trúc, kiện toàn
bộ máy hoạt động của BHTGVN một
cách nhanh chóng, hợp lý, công khai,
minh bạch. Thực hiện chủ trương,
quyết định của NHNN, BHTGVN đã
ban hành các Quyết định thành lập
phòng, ban tại Trụ sở chính và Chi
nhánh theo cơ cấu mới. Theo đó, số
lượng phòng, ban chức năng tại trụ
sở chính giảm từ 20 xuống còn 16, tại
các Chi nhánh khu vực tăng từ 4 lên
5 phòng, đồng thời kiện toàn nhân
sự lãnh đạo phù hợp với thực tế. Một
số chức danh lãnh đạo cấp cao của
BHTGVN, lãnh đạo các phòng, ban,
chi nhánh được kiện toàn, đảm bảo
hiệu quả quản lý, quản trị, điều hành
của tổ chức.
Với mục đích hiện đại hóa hoạt
động bảo hiểm tiền gửi, nâng cao
khả năng hội nhập quốc tế, BHTGVN
tích cực triển khai dự án Hệ thống
thông tin quản lý và hiện đại hóa
ngân hàng nhóm hợp phần BHTGVN
do Ngân hàng thế giới tài trợ; từng
bước xây dựng hệ thống thông tin
hiện đại, tập trung và tích hợp để hỗ

NHNN mua lại các ngân hàng
OceanBank, VNCB, GP.Bank với
giá 0 đồng: .Ngày 5/3, Thống đốc
NHNN ban hành Quyết định số 249/
QĐ-NHNN mua toàn bộ cổ phần và
chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xây
dựng Việt Nam (VNCB). Theo Quyết
định trên, toàn bộcổ phần của VNCB sẽ
được NHNN mua lại với giá 0 đồng/cổ
phần, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích
và tư cách cổ đông của các cổ đông
hiện hữu của ngân hàng này định
trên đồng thời giao Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham gia quản trị, điều hành.
Tương tự, NHNN cũng mua bắt buộc
toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng TMCP
Đại Dương (OceanBank) và Ngân
hàng Dầu khí Toàn cầu (GP Bank) và
giao Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam (VietinBank) tiếp quản hai
ngân hàng này.
Năm 2015: Nhiều ngân hàng
thực hiện sáp nhập: Thương vụ đầu
tiên trong năm là ngân hàng Xăng
dầu Petrolimex (PG Bank) và ngân
hàng Vietinbank. Tiếp đó, ngày 25/5,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP
Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu
Long (MHB) đã ký kết biên bản bàn
giao toàn hệ thống và công bố sáp
nhập MHB vào BIDV. Trong khi đó, cặp
ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
Tín (Sacombank) và NH Phương Nam
(Southern Bank) tại Đại hội đồng cổ
đông bất thường diễn ra ngày 11/7
cũng đã đồng ý thực hiện giao dịch
sáp nhập. NHNN cũng đã chấp thuận
sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển
Mê Kông (MDB) vào Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).
Giá vàng xuống thấp nhất 5
năm qua. Tại thị trường trong nước,

ngày 17/7, giá vàng miếng SJC dao
động quanh mức 32,63 - 32,77 triệu
đồng/lượng, mức thấp nhất kể từ
tháng 10/2010. Cũng trong tháng 7,
thị trường vàng quốc tế cũng có nhiều
phiên giảm giá liên tiếp, đưa giá vàng
xuống mức 1.106,80 USD/ounce (ngày
20/7), đây cũng là mức thấp nhất kể
từ tháng 2/2010. Theo các chuyên gia
kinh tế dự báo, giá vàng vào cuối năm
2015 này có thể trở lại mức 1.000 USD/
ounce.
NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng
tỷ giá bình quân liên ngân hàng
giữa đồng Việt Nam và USD. Theo
đó, ngày 19/8/2015, NHNNđiều chỉnh
tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng
giữa đồng Việt Nam và USD từ mức
21.673 VND/USD lên 21.890 VND/USD
(mức điều chỉnh tăng 1%), đồng thời
điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ +/2% lên +/-3%.Như vậy, với tỷ giá bình
quân liên ngân hàng ở mức 21.890
VND/USD và biên độ tỷ giá +/-3%, thì
tỷ giá trần là 22.547 VND/USD, tỷ giá
sàn là 21.233 VND/USD.
NHNN chấp thuận nguyên tắc
sáp nhập PNB vào Sacombank.
Ngày 12/8, NHNN có công văn số
6066/NHNN-TTGSNH chấp thuận
nguyên tắc việc sáp nhập NHTMCP
Phương Nam (PNB) vào NHTMCP Sài
Gòn Thương Tín (Sacombank). Sau sáp
nhập, ông Trầm Bê, hiện là Phó Chủ
tịch Hội đồng quản trị Sacombank tự
nguyện cam kết ủy quyền không hủy
ngang, vô thời hạn cho NHNN.
PV (tổng hợp)
trợ thực hiện quy trình nghiệp vụ bảo
hiểm tiền gửi đáp ứng được yêu cầu
thực tiễn và phát triển phù hợp với
thông lệ quốc tế.
Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy,
tái cấu trúc, hiện đại hóa, BHTGVN
cũng đặc biệt quan tâm đến kiểm
soát, kiểm toán nội bộ. Công tác kiểm
soát, kiểm toán nội bộ được thực
hiện thường xuyên, trình tự triển khai
thống nhất, góp phần phát hiện và
chỉnh sửa kịp thời các sai sót tồn tại

giúp Ban lãnh đạo chỉ đạo giải quyết
kịp thời các khó khăn, vướng mắc, sử
dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.
Công tác nghiên cứu ứng dụng được
triển khai tích cực. Trong nhiệm kỳ
qua có 08 đề tài nghiên cứu cấp bảo
hiểm tiền gửi, 01 đề tài cấp ngành
đang trong quá trình triển khai, đóng
góp đáng kể trong việc cải tiến, nâng
cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ,
xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng
như các văn bản hướng dẫn Luật của
BHTGVN. Các hoạt động hợp tác quốc
tế tích cực và năng động đã tạo được
mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức
BHTG, Hiệp hội BHTG, Hiệp hội ngân
hàng trong khu vực và quốc tế…, mở
ra cơ hội trao đổi và học hỏi kiến thức,
kinh nghiệm thực tiễn với các tổ chức
Bảo hiểm tiền gửi tiên tiến, đồng thời
nâng cao vị thế của BHTGVN.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí
Nguyễn Toàn Thắng - Ủy viên Ban
cán sự Đảng NHNN - Bí thư Đảng ủy
cơ quan Ngân hàng TW – Phó Thống
đốc NHNNVN đánh giá: Trong nhiệm
kỳ 2010-2015 vừa qua, Đảng bộ BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị của BHTGVN là bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền, góp phần
duy trì sự ổn định của hệ thống các
TCTD, đảm bảo sự phát triển an toàn
và lành mạnh của hệ thống NH. Phó
Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng cũng
tin tưởng với các thành tích đã đạt
được, sự đoàn kết thống nhất và sự
năng động sáng tạo, Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục gặt
hái được nhiều thành công và hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được
giao.
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí
thư Đảng ủy khối DNTW cũng đánh
giá cao những kết quả, thành tựu
mà Đảng bộ BHTGVN đã đạt được
trong nhiệm kỳ vừa qua, cơ bản nhất
trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 mà BCH
Đảng bộ BHTGVN đã nêu trong báo
cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời
nhấn mạnh: trong lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị, cần tập trung cao

độ cho mục tiêu xây dựng BHTGVN
phát triển nhanh và bền vững.
Định hướng và chỉ tiêu của BHTGVN trong nhiệm kỳ mới
Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm
kỳ 2015-2020 đã thông qua mục tiêu
tổng quát cho giai đoạn mới: “Phát
huy dân chủ, đổi mới, nâng cao năng
lực, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong
sạch, vững mạnh, bảo vệ tốt quyền
lợi của người gửi tiền, xây dựng Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam phát triển
nhanh, bền vững.”
Đảng bộ BHTGVN đưa ra các chỉ
tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị:
- Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi
tiền;
- 100% tài khoản tiền gửi của dân
cư được bảo hiểm;
- 100% các tổ chức tín dụng có
hoạt động huy động tiền gửi thuộc
đối tượng bảo hiểm được cấp chứng
nhận bảo hiểm tiền gửi;
- Thu phí của các tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi đủ, đúng thời gian
quy định;
- 100% vốn tạm thời nhàn rỗi được
đầu tư an toàn, hiệu quả.
Đồng thời, các chỉ tiêu về xây dựng
tổ chức Đảng và hệ thống chính trị
cũng được đề ra cụ thể:
- Đảng bộ đạt danh hiệu Tổ chức
Đảng trong sạch vững mạnh.
- Từ 60% trở lên các Chi bộ, Đảng bộ
cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững
mạnh; trong đó có 20% đạt danh hiệu
trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ từ 85% trở lên; trong đó có 15%
Đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ.
- 100% đảng viên dự bị được
chuyển Đảng chính thức đúng thời
hạn.
- Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp
100 Đảng viên mới trở lên.
Hoài Phố
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Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu các đồng chí sau vào
Ban chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020
- Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT: Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư BCH Đảng bộ BHTGVN
- Đồng chí Đào Quốc Tính – thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư BCH
Đảng bộ BHTGVN
- Đồng chí Hà Hồng Sơn: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư BCH Đảng bộ BHTGVN
- Đồng chí Vũ Văn Long - Phó Tổng giám đốc BHTGVN: Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy
- Đồng chí Phạm Bảo Khánh – Phó Tổng giám đốc BHTGVN: Ủy viên Ban thường vụ
- Đồng chí Mai Việt Trung – Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ: Ủy viên Ban thường vụ
- Đồng chí Nguyễn Tú Anh – Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng, Đoàn thể: Ủy viên Ban
thường vụ
- Đồng chí Nguyễn Đình Lưu - Phó Tổng giám đốc BHTGVN: Ủy viên
- Đồng chí Ngô Quang Lương – Phó Tổng giám đốc BHTGVN: Ủy viên
- Đồng chí Đỗ Quốc Tình – Kiểm soát viên BHTGVN phụ trách chung: Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đóc chi nhánh Hà Nội: Ủy viên
- Đồng chí Trần Văn Lam – Giám đốc Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ: Ủy viên
- Đồng chí Dương Quốc Long – Giám đốc chi nhánh TP. HCM: Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Việt Thắng – Giám đốc chi nhánh khu vực ĐBSCL: Ủy viên
- Đồng chí Lê Hùng Cường – Bí thư Đoàn thanh niên BHTGVN – Trưởng phòng Giám sát: Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Lĩnh Nam – Trưởng ban triển khai dự án FSMIMS: Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Bích Hạnh – Trưởng phòng Phòng kiểm soát nội bộ: Ủy viên
- Đồng chí Đỗ Thị Hằng – Trưởng phòng Phòng kiểm tra: Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó giám đốc Chi nhánh Khu vực Đông Bắc Bộ - Ủy viên
- Đồng chí Lưu Thị Khánh Vân – Phó giám đốc Chi nhánh Khu vực NTB&TN: Ủy viên
- Đồng chí Cao Thị Thanh Mỹ - Phó Chánh văn phòng Văn phòng Đảng, Đoàn thể: Ủy viên

Đảng bộ BHTGVN được nâng cấp thành
Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng

N

gày 24/4/2015, tại Hà Nội,
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) đã tổ chức lễ
công bố Quyết định nâng
cấp Đảng bộ BHTGVN thành Đảng
bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức
cơ sở Đảng. Theo đó, Đảng bộ BHTGVN được nâng cấp thành Đảng bộ
cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở
Đảng và 21 tổ chức Đảng trực thuộc.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi
Văn Cường đã biểu dương và chúc
mừng Đảng bộ BHTGVN được nâng
cấp thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời
nhấn mạnh Đảng bộ BHTGVN cần
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế
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hoạch công tác 2015: nhiệm vụ chính
trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng
tổ chức bộ máy của Đảng uỷ BHTGVN, đặc biệt tập trung chỉ đạo thành
công Đại hội Đảng các cấp của Đảng
bộ BHTGVN tiến tới Đại hội Đại biểu

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung
ương lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.
***
Ngày 27/5/2015, tại thành phố Vinh
- Nghệ An, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (BHTGVN) đã trao quyết định

nâng cấp Chi bộ Chi nhánh BHTGVN
khu vực Bắc Trung Bộ (Chi nhánh) lên
thành Đảng bộ cơ sở, đồng thời công
bố quyết định thành lập 03 chi bộ
trực thuộc Đảng bộ cơ sở Chi nhánh.

BHTGVN kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao
ông Nguyễn Văn Thạnh – nguyên
Chủ tịch HĐQT BHTGVN giữ chức vụ
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN
kể từ ngày 15/05/2015.
* Ngày 10/6/2015, được sự đồng
ý của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà
nước (NHNN), Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị cán
bộ chủ chốt công bố quyết định bổ
nhiệm, điều động bổ nhiệm chức
danh Phó tổng giám đốc BHTGVN.

N

gày 19/5/2015, tại Trụ
sở chính Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam đã diễn ra
Lễ công bố Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ và Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(NHNN) về việc bổ nhiệm Chủ tịch
HĐQT và Tổng Giám đốc BHTGVN.
Theo đó, ông Nguyễn Quang Huy
– Tổng giám đốc BHTGVN được bổ
nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
tại Quyết định số 658/QĐ - TTg của
Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày
15/5/2015; ông Đào Quốc Tính - Phó
Chánh thanh tra, giám sát Cơ quan
Thanh tra giám sát NHNN được điều
động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành
viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN
tại Quyết định số 758/QĐ-NHNN
của Thống đốc NHNN kể từ ngày
15/5/2015.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thống đốc
Nguyễn Văn Bình chỉ đạo các đồng
chí mới được bổ nhiệm vào các vị trí
lãnh đạo cấp cao của BHTGVN tiếp
tục phát huy tinh thần trách nhiệm,
năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên
cạnh đó, tập thể BHTGVN cần không
ngừng tăng cường đoàn kết, nhất trí,
phát huy sức mạnh tập thể, đảm bảo
dân chủ cơ sở, qua đó nâng cao hiệu
quả các hoạt động chuyên môn được
giao.

Ông Trần Hữu Thắng - Phó Vụ
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB)NHNN đã công bố các Quyết định
1149 ngày 10/6/2015 của Thống đốc
NHNN Việt Nam bổ nhiệm ông Vũ Văn
Long – Trưởng phòng Tổ chức cán
bộ BHTGVN giữ chức Phó tổng giám
đốc BHTGVN; Quyết định 1158 ngày
10/6/2015 của Thống đốc NHNN điều
động và bổ nhiệm ông Ngô Quang
Lương – Phó chánh Văn phòng NHNN
giữ chức Phó tổng giám đốc BHTGVN.
Thời hạn giữ chức vụ của hai ông là 5
năm kể từ ngày ký quyết định.

* Cùng ngày, tại Trụ sở NHNN,
NHNN đã công bố quyết định của
Thống đốc NHNN về việc tiếp nhận
và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ - NHNN. Theo đó, Thống đốc
NHNN đã có Quyết định số 756/QĐNHNN về việc tiếp nhận và bổ nhiệm
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BHTGVN sơ kết 6 tháng đầu năm và
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

S

áng ngày 23/6/2015, tại Đà
Nẵng, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (BHTGVN) tổ chức
Hội nghị sơ kết công tác 6
tháng đầu năm và triển khai nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự
Hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy
– Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
BHTGVN và các thành viên HĐQT;
ông Đào Quốc Tính – Tổng giám đốc
và các thành viên Ban điều hành; các
ông, bà Kiểm soát viên; lãnh đạo các
phòng, ban Trụ sở chính (TSC); giám
đốc, lãnh đạo các phòng, ban Chi
nhánh và đại diện cán bộ, viên chức,
người lao động toàn hệ thống BHTGVN.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Lưu
– Phó Tổng giám đốc BHTGVN đã trình
bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối năm. Phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy
– Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh
3 nội dung quan trọng toàn hệ thống
cần tập trung triển khai trong 6 tháng

BHTGVN đã có các buổi họp song

T
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phương với 05 tổ chức BHTG có mối
quan hệ tốt đẹp nhiều năm qua với
BHTGVN, bao gồm: Tổng công ty
BHTG Đài Loan (CDIC), Tổng công ty
BHTG Hàn Quốc (KDIC), Tổng công ty
BHTG Malaysia (PIDM), Tổng công ty
BHTG Nhật Bản (DICJ) và Quỹ BHTG
Lào (DPF). Tại cuộc họp, các bên đã
chia sẻ quan điểm phát triển BHTG
tại mỗi quốc gia, đồng thời bày tỏ
nguyện vọng củng cố và tăng cường
mối quan hệ, đề xuất những cách
thức hợp tác mới phù hợp hướng
tới xây dựng và phát triển mô hình
BHTG. Tổng giám đốc BHTGVN - ông

Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: Việc
duy trì và ký mới các Biên bản ghi nhớ
hợp tác giữa BHTGVN với các đối tác
chiến lược là cơ sở cho quá trình hợp
tác lâu dài, học tập và chia sẻ kinh
nghiệm về các vấn đề liên quan đến
chính sách BHTG các bên cùng quan
tâm, làm cơ sở cho hoạt động hợp
tác, chia sẻ thông tin trong thời gian
tới.
Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn
công tác đã tham dự Lễ kỷ niệm 30
năm thành lập CDIC (1985-2015)
theo lời mời của tổ chức này.

Quỹ bảo vệ người gửi tiền Lào và BHTGVN
phối hợp trên nhiều mảng hoạt động
cuối năm: Thứ nhất, triển khai đúng
thời hạn và đảm bảo chất lượng dự
án FSMIMS; thứ hai, tập trung nguồn
lực hoàn thành xây dựng và ban
hành các văn bản quản trị điều hành,
hướng dẫn nghiệp vụ để hướng dẫn
thực hiện Luật và các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan; thứ ba,
bám sát mục tiêu, giải pháp, lộ trình

tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín
dụng, đặc biệt là vấn đề xử lý các quỹ
tín dụng nhân dân (QTDND) yếu kém
và tiềm ẩn rủi ro; chủ động triển khai
đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ,
xây dựng phương án cụ thể để đối
phó với các tình huống có thể xảy ra
ở các QTDND.

BHTGVN tham dự
Hội nghị thường niên
APRC lần thứ 13
ừ ngày 20 đến 22/4/2015,
ông Nguyễn Quang Huy Tổng giám đốc Bảo hiểm
tiền gửi (BHTG) Việt Nam
(BHTGVN) dẫn đầu đoàn công tác tới
Đài Bắc – Đài Loan tham dự Hội nghị
thường niên Ủy ban khu vực Châu ÁThái Bình Dương, Hiệp hội BHTG quốc
tế (IADI-APRC) lần thứ 13 và Hội thảo

Nội dung chính của Hội thảo đề
cập đến sự cần thiết hợp tác và chia
sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan
BHTG trong xử lý khủng hoảng trước
bối cảnh nhiều ngân hàng quy mô
lớn, hoạt động đa ngành, đa quốc gia
đổ vỡ. Nhiều chuyên gia đến từ các tổ
chức BHTG tiên tiến đã chia sẻ cách
thức tăng cường phối hợp giữa các
cơ quan trong nước, nâng cao năng
lực tổ chức BHTG và hợp tác quốc tế,
qua đó xây dựng kế hoạch ứng phó
với những tình huống bất ngờ.

quốc tế về BHTG
với chủ đề Hợp
tác xuyên biên
giới trong phòng
ngừa và xử lý
khủng
hoảng.
Hội nghị APRC và Hội thảo quốc tế
năm nay có sự tham gia của gần 100
chuyên gia đến từ 25 tổ chức BHTG

***
Ngày 06 và 07/7/2015, tại Viêng
chăn - Lào, Đoàn công tác Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) do ông
Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên
trách Hội đồng quản trị làm Trưởng
đoàn đã có chuyến thăm và làm việc
tại Quỹ bảo vệ người gửi tiền Lào
(DPF). Trong khuôn khổ chuyến thăm,
BHTGVN đã phối hợp với DPF tổ chức
hội thảo đào tạo về “Phân tích tổ chức
tài chính và Bộ nguyên tắc cơ bản
phát triển hệ thống BHTG hiệu quả”.

T

các nước và vùng lãnh thổ khắp Châu
Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi.

ừ ngày 13/5/2015 đến ngày
17/5/2015, Đoàn khảo sát
của Lào bao gồm các thành
viên Quỹ bảo vệ người gửi
tiền (DPF), Ngân hàng Trung ương và
Bộ Tư pháp do bà Sengdaovy Vongkhamsao – Tổng giám đốc DPF làm
trưởng đoàn sang thăm và làm việc
tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN). Cùng ngày, BHTGVN và DPF tổ
chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm

xây dựng Luật BHTG”. Các lãnh đạo
đơn vị liên quan của BHTGVN đã trình
bày giới thiệu về hệ thống BHTG tại
Việt Nam, quá trình xây dựng Luật
BHTG, thực tiễn trả tiền bảo hiểm và
cơ chế thành viên của tổ chức tham
gia BHTG. Đại diện phía DPF đã giới
thiệu về hệ thống BHTG tại Lào và
tổng quan Dự thảo Nghị định về bảo
vệ người gửi tiền.

Nội dung Hội thảo tập trung vào
một số vấn đề, cụ thể: Chia sẻ kinh
nghiệm của BHTGVN trong việc phân
tích tình hình hoạt động của các tổ
chức tín dụng tham gia BHTG; Nâng
cao nhận thức về Bộ nguyên tắc cơ
bản phát triển hệ thống BHTG hiệu
quả do Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI)
và Ủy ban Basel về giám sát ngân
hàng (BCBS) ban hành; Đề xuất một
số gợi ý chính sách nhằm hoàn thiện
khung pháp lý, qua đó góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động của
DPF.
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BHTGVN và BHTG Nhật Bản ký kết
Biên bản ghi nhớ

N

gày 17/06/2015, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam và Bảo
hiểm tiền gửi Nhật Bản
ký kết Biên bản ghi nhớ.
Tham gia lễ kí kết, về phía BHTG Nhật,
có ông Katsunori Mikuniya - Chủ tịch
BHTG Nhật Bản và hai lãnh đạo cấp Vụ
của BHTG Nhật Bản. Về phía BHTGVN
có ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch
Hội đồng quản trị BHTGVN, ông Đào
Quốc Tính - Tổng giám đốc; ông Vũ
Trung Trực - Ủy viên HĐQT, bà Phạm
Bảo Khánh – Phó tổng giám đốc và
ông Vũ Văn Long - Phó tổng giám
đốc, Trưởng phòng của các phòng
liên quan.

trao đổi các vấn đề toàn cầu được
thảo luận tại các tổ chức quốc tế; (iii)
tăng cường và thiết lập quan hệ hợp
tác về BHTG và xử lý các tổ chức tài
chính thông qua các buổi làm việc
về nghiệp vụ; (iv) tạo điều kiện thuận
lợi cho việc trao đổi thông tin và kinh

nghiệm kịp thời; (v) thảo luận các
vấn đề các bên tham gia quan tâm,
đóng góp cho việc tăng cường đối
thoại song phương về nhiệm vụ của
tổ chức BHTG và vấn đề xử lý tổ chức
tài chính.

Hội nghị Giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND

H

Các báo cáo được trình bày tại
hội nghị tập trung vào một số nội
dung về giám sát, kiểm tra, chi trả,
xử lý và thông tin tuyên truyền tại
QTDND trong các trường hợp cụ thể.
Các đại biểu cũng tích cực trao đổi,
thảo luận các vấn đề có liên quan,
qua đó rút ra bài học kinh nghiệm
nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt
động nghiệp vụ BHTG.
Trong khuôn khổ hội nghị, trên cơ
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của Ban chỉ đạo nhằm thực hiện
tốt hơn nữa việc giám sát, kiểm tra,
xử lý các QTDND trong thời gian tới.

sở tài liệu chuẩn bị và báo cáo của các
đơn vị, Phó tổng giám đốc Nguyễn
Đình Lưu đã giao nhiệm vụ cho
cácphòng: Kiểm tra, Giám sát, Quản
lý thu phí và chi trả, Pháp chế, Thông
tin tuyên truyền và các Chi nhánh
tiếp tục thực hiện các nội dung có
liên quan đến chức năng nhiệm vụ

N

gày 15/06/2015, Cơ quan
hợp tác quốc tế Nhật Bản
(JICA) phối hợp với Bảo
hiểm tiền gửi (BHTG) Việt
Nam và BHTG Nhật Bản tổ chức hội
thảo: “Kinh nghiệm của Nhật Bản về
vai trò của tổ chức BHTG trong tái cơ
cấu ngân hàng”. Hội thảo nằm trong
khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu
ngân hàng do JICA tài trợ. Hội thảo có
sự tham dự của đại diện Ngân hàng
Nhà nước (NHNN), JICA, BHTG Nhật
Bản, lãnh đạo các phòng ban và đông
đảo cán bộ của BHTGVN.

Biên bản ghi nhớ được kí kết nhằm
tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ
hợp tác quốc tế hiệu quả giữa hai
tổ chức BHTG Việt Nam và Nhật Bản.
Theo đó, hai tổ chức sẽ (i) trao đổi
quan điểm và kinh nghiệm về BHTG
và xử lý các tổ chức tài chính, (ii)

ội nghị giám sát, kiểm
tra và xử lý quỹ tín dụng
nhân dân (QTDND) đã
được BHTGVN tổ chức
từ ngày 18/6/2015 - 20/6/2015 tại
Thành phố Huế.

Hội thảo “Kinh nghiệm
của Nhật Bản về vai trò
của tổ chức Bảo hiểm
tiền gửi trong tái cơ cấu
ngân hàng”

Đối với định hướng triển khai
các nhiệm vụ trọng tâm về hoạt
động nghiệp vụ của BHTGVN, ông
Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch
HĐQT nhấn mạnh: Trước hết, cần
khẩn trương xây dựng Quy chế xử
lý đối với các QTDND tiềm ẩn rủi ro.
Bên cạnh đó, BHTGVN cần chủ động
đề xuất với Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) để được tham gia đầy đủ vào
quá trình giám sát rủi ro tại QTDND
và có giải pháp hoàn thiện hành lang
pháp lý về cơ chế phối hợp - chia sẻ
thông tin với NHNN.

Hội thảo được thực hiện nhằm
nâng cao nhận thức về tầm quan
trọng của tổ chức BHTG trong việc
xử lý nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng;
chia sẻ kinh nghiệm của BHTG Nhật
Bản về việc xác định hạn mức trả tiền
bảo hiểm, phí BHTG; đề xuất gợi ý
chính sách nhằm hoàn thiện khung
pháp lý về BHTG, các văn bản nội bộ
về quản trị điều hành và nghiệp vụ
nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức
BHTG tại Việt Nam.

các diễn giả đến từ BHTG Nhật Bản
và BHTG Việt Nam: (i) Ông Katsunorri
Mikuniya, Chủ tịch BHTG Nhật Bản
chia sẻ kinh nghiệm về lịch sử của
hệ thống tài chính và hệ thống BHTG
Nhật Bản, thể chế tài chính Nhật Bản;
(ii) Bà Phạm Bảo Khánh, Phó TGĐ
BHTG Việt Nam giới thiệu tổng quan
hệ thống BHTG tại Việt Nam và (iii)
Ông Satoshi Ohuchi, Vụ trưởng Vụ
Quốc tế trình bày về Tổng quan hệ
thống BHTG Nhật Bản.

Hội thảo có 03 bài trình bày của

Tổ chức tài chính vi mô
đầu tiên được cấp
Chứng nhận BHTG

Đ

ầu tháng 5/2015, Tổng
giám đốc Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam (BHTGVN)
ký quyết định số 262/
QĐ-BHTG111 V/v cấp mới, cấp bổ
sung Chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) cho tổ chức tài chính vi mô
trách nhiệm hữu hạn M7 (viết tắt là
M7-MFI). Đây là tổ chức tài chính vi
mô (TCVM) đầu tiên được BHTGVN
cấp Chứng nhận BHTG theo Luật
BHTG.

M7-MFI được Ngân hàng Nhà nước
cấp giấy phép thành lập và hoạt động
ngày 13/01/2012 và chính thức hoạt
động năm 2013. Hiện nay, M7-MFI có
Trụ sở chính tại Hà Nội, 3 Chi nhánh
và 11 Phòng giao dịch hoạt động trên
địa bàn 2 tỉnh Sơn La và Quảng Ninh.

chung. Đây cũng là cơ sở quan trọng
để BHTGVN cùng NHNN thực hiện
tốt một trong những nhiệm vụ trọng
tâm giai đoạn 2015-2016 là “nâng cao
chỉ số tiếp cận tín dụng” cũng như
mục tiêu đối với công cuộc xóa đói
giảm nghèo ở khu vực nông nghiệp
nông thôn.

Việc tham gia BHTG của M7-MFI
góp phần củng cố niềm tin của người
dân vào hoạt động của chính đơn vị
nói riêng và hệ thống các TCTD nói
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TIN BHTG QUỐC TẾ

IADI tổ chức Hội nghị nghiên cứu lần thứ 3:

Những vấn đề tổ chức BHTG đang phải đối mặt

V

ào đầu tháng 6/2015, Hiệp
hội Bảo hiểm tiền gửi
quốc tế (IADI) tổ chức Hội
nghị nghiên cứu lần thứ 3
tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.
Tham dự Hội nghị có 160 đại biểu đại
diện cho 50 khu vực trên toàn thế giới
đến từ các tổ chức bảo hiểm tiền gửi
(BHTG), NHTW, tổ chức tài chính quốc
tế, Uỷ ban ngân hàng châu Âu (EBA),
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS),
Ủy ban ổn định tài chính (FSB), Uỷ ban

xử lý châu Âu (SRB), Ủy ban Basel về
giám sát ngân hàng (BCBS), và Ủy Ban
Thanh toán & cơ sở hạ tầng thị trường
(CPMI).
Hội nghị thảo luận và nghiên cứu
các chính sách công về BHTG và sự ổn
định tài chính, tập trung vào 5 chủ đề
như: Công cụ nghiên cứu cho các cơ
quan giám sát tài chính; Thách thức
khủng hoảng: Kỷ luật thị trường và
đảm bảo nợ; Đặc thù của Hệ thống

BHTG trong quá trình phát triển; Thay
đổi chức năng của các hệ thống
BHTG; và Tổng quan về Mạng an toàn
tài chính toàn cầu. Ngoài các chủ đề
truyền thống như rủi ro đạo đức và
tác động của chính sách BHTG theo
nguyên tắc thị trường, chương trình
nghị sự năm nay còn khai thác một
số vấn đề khác như thực tiễn áp dụng
các công cụ cứu trợ và nghiên cứu
thực hiện đối với kịch bản cứu trợ.

PDIC tổ chức Hội thảo quốc tế về quy mô
quỹ BHTG mục tiêu

T

ừ ngày 15-18/6/2015, Tổng
công ty BHTG Philippines
(PDIC) tổ chức Hội thảo
quốc tế với chủ đề “Quy
mô quỹ BHTG mục tiêu” tại thành phố
Makati, Philippines.Tham dự Hội thảo
có đại diện đến từ các cơ quan BHTG,
cơ quan quản lý tài chính và các tổ
chức tài chính trong nước và quốc tế.
Hoạt động nổi bật của hội thảo
là việc công bố kết quả sơ bộ cuộc
khảo sát quốc tế về tỷ lệ Quỹ BHTG
mục tiêu được Hiệp hội BHTG quốc
tế (IADI) thực hiện đối với các tổ chức
thành viên. Kết quả khảo sát và nội
dung chia sẻ, thảo luận tại hội thảo
sẽ được sử dụng phục vụ công tác
chuẩn bị tài liệu nghiên cứu mô tả,
kiểm tra các phương pháp và thông
lệ hiện nay trong xác định quy mô
quỹ BHTG tối ưu.Kosovo: Hội thảo khu
vực lần thứ 8 của IADI về Đánh giá sự
tuân thủ các Nguyên tắc cốt lõi.
Đầu tháng 5/2015, Quỹ Bảo hiểm
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tiền gửi (BHTG) Kosovo (DIFK) đăng
cai tổ chức Hội thảo khu vực lần thứ
8 của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI)
về Đánh giá sự tuân thủ các nguyên
tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG
hiệu quả. Hội thảo có sự tham dự của
50 thành viên, trong đó bao gồm các
thành viên của IADI, đại diện các tổ
chức quốc tế và đại diện của các tổ
chức mạng an toàn tài chính Kosovo.
Tại Hội thảo, DIFK giới thiệu tổng
quan về tính năng nhiệm vụ chính
của hệ thống BHTG tại Kosovo và các
hoạt động, quản trị của DIFK; tổng
quan về mạng an toàn tài chính Kosovo. Theo các chuyên gia đánh giá
IADI, hệ thống BHTG Kosovo phát
triển tuân thủ các nguyên tắc cơ bản
phát triển hệ thống BHTG hiệu quả.
Việc đánh giá sự tuân thủ của
hệ thống BHTG tại Kosovo với các
nguyên tắc cơ bản cũng là một phần
của việc đánh giá cuối cùng đối với
hợp phần dự án nâng cao năng lực tài

Các tổ chức BHTG trên thế giới điều chỉnh
chính sách thu phí, hạn mức BHTG
NHTW
Bangladesh
giới thiệu phần mềm
tính phí BHT, đề nghị
tăng hạn mức chi trả
Ngày 03/02/2015, Ngân
hàng Trung ương Bangladesh (NHTW) đã giới
thiệu phần mềm “Thông
tin về đánh giá phí Bảo
hiểm tiền gửi (IDIPA) nhằm
phục vụ việc số hóa các
tài khoản tiền gửi được
bảo hiểm và phí bảo hiểm
tiền gửi (BHTG). Bên cạnh
đó, NHTW đã đề nghị Bộ
Tài chính đổi tên Luật BHTG năm
2000 thành Luật An toàn tiền gửi,
tăng gấp đôi hạn mức trả BHTG lên
200.000 Taka (tương đương 2597.43
USD) thay vì mức 100.000 Taka (tương
đương 1298.71 USD) hiện hành. Với
thay đổi này, sẽ có 93 % tiền gửi được
bảo hiểm thay vì 85 % như hiện nay.
Quỹ bảo hiểm tiền gửi Azerbaijan mở rộng giới hạn tiền gửi
được bảo hiểm.

chính và cải thiện hạ tầng thị trường
(FSSMIP) của DIFK với Ngân hàng Thế
giới. Việc đánh giá sự phù hợp với
nguyên tắc cơ bản sẽ xác định điểm
mạnh và điểm yếu trong hệ thống
BHTG hiện có, từ đó DIFK và các nhà
hoạch định chính sách có các biện
pháp khắc phục. Các đánh giá được
thực hiện bởi các chuyên gia BHTG
nổi tiếng đến từ các tổ chức như
BHTG Mỹ (FDIC), BHTG Canada (CDIC),
Cơ quan bồi thường dịch vụ tài chính
Anh (FSCS), Ngân hàng Thế giới (WB)
và Cơ quan BHTG Thụy Sĩ (Esisuisse).

Từ ngày 20/02/2015, Quỹ bảo hiểm
tiền gửi (BHTG) Azerbaijan (ADIF) đã
tăng phạm vi tiền gửi được bảo hiểm
từ các khoản tiền gửi với lãi suất 9%
lên mức tối đa 12%. Theo đó, tiền gửi
tại các ngân hàng thành viên của
ADIF với lãi suất hàng năm trên 12%
sẽ không được ADIF bảo hiểm và bồi
thường. Hiện nay, hạn mức trả bảo
hiểm tiền gửi mà ADIF đang áp dụng
là 30.000 AZN (tương đương 28.651
USD). Tính đến nay, ADIF có 44 tổ
chức thành viên trên tổng số 45 ngân
hàng đang hoạt động tại Azerbaijan.
Nhiều nước giảm phí BHTG, áp
dụng thu phí theo mức độ rủi ro
Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi
Nigeria (NDIC) đã quyết định giảm

tỷ lệ phí bảo hiểm tiền gửi cơ sở từ
0,4% xuống còn 0,35% , có hiệu lực
từ tháng 1/2015. Từ năm 2015, NDIC
sẽ thiết lập các mức bảo hiểm mới
cho tất cả các khoản tiền gửi tại ngân
hàng trên tương quan với khối lượng
của các khoản tiền gửi. Động thái
giảm phí bảo hiểm lần này được thực
hiện để củng cố thành tựu đã đạt
được khi chuyển từ hệ thống thu phí
đồng hạng sang hệ thống thu phí
theo mức độ rủi ro.
Trong khi đó, theo kế hoạch hoạt
động 2015 – 2017 do Tổng công ty
bảo hiểm tiền gửi Malaysia (PIDM)
công bố hồi tháng 2, PIDM sẽ đưa
vào sử dụng trong năm 2015 – 2016
hệ thống phí phân biệt được điều
chỉnh đối với mô hình BHTG thông
thường và BHTG Hồi giáo. Theo ông
Jean Pierre Sabourin - Giám đốc điều
hành PDIM, vấn đề trọng điểm của
kế hoạch này bao gồm triển khai
một mô hình “dự đoán xếp hạng” đối
với Quỹ BHTG Hồi giáo (TIPFs) nhằm
đánh giá các thay đổi về xếp hạng các
tổ chức tham gia BHTG.
Từ ngày 1/4/2015, Tổng công ty Bảo
hiểm tiền gửi Nhật Bản (DICJ) cũng
đã giảm tỷ lệ phí bảo hiểm tiền gửi từ
0,084% hiện tại xuống 0,042% trong
năm tài khóa 2015. Đây là lần giảm tỷ

lệ phí bảo hiểm một
cách đầy đủ đầu tiên
của DICJ kể từ khi
thành lập vào năm
1971. Việc giảm tỷ lệ
phí bảo hiểm lần này
cho thấy sự thay đổi
trong hệ thống bảo
hiểm tiền gửi Nhật
Bản từ chế độ phản
ứng với khủng hoảng
sau sự bùng nổ bong
bóng kinh tế đầu
thập niên 1990 sang
chế độ bình thường.
BHTG Thái Lan và BHTG Anh
giảm hạn mức bảo hiểm
Chính phủ Thái lan đã quyết định
giảm hạn mức BHTG từ 50 triệu bạt
(tương đương 1,54 triệu USD) xuống
25 triệu bạt (tương đương 770 nghìn
USD) kể từ tháng 8/2015, và sẽ giảm
tiếp xuống còn 1 triệu bạt (tương
đương gần 31 nghìn đô USD) vào
tháng 8/2016. Đây là động thái nằm
trong lộ trình giảm hạn mức BHTG
được Thái Lan đưa ra giai đoạn trước
đây.
Ngày 3/7/2015, Ngân hàng Trung
ương Anh thông báo giảm hạn mức
bảo hiểm tiền gửi tại các ngân hàng
Anh xuống tối đa 75.000 Bảng Anh
(tương đương hơn 116 nghìn USD) và
có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Ngân
hàng Anh sẽ duy trì hạn mức hiện
nay là 85.000 Bảng Anh (tương đương
gần 131,7 nghìn USD) cho đến hết
31/12/2015. Việc tạm duy trì này giúp
rằng người gửi tiền có thời gian thích
hợp để lập kế hoạch và điều chỉnh lại
các tài khoản tiền gửi. Ngoài ra, NHTW
Anh cũng áp dụng những biện pháp
tạm thời nhằm bảo vệ người gửi tiền
trong những trường hợp đặc biệt.
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Phòng Giám sát
Tình hình biến động lãi suất:
Trong 6 tháng đầu năm 2015, mặt bằng lãi suất huy động
và cho vay VNĐ của các ngân hàng có xu hướng giảm.

dài và ổn định hơn, đồng thời cũng tạo điều kiện cho việc
phân bổ vốn hiệu quả trong nền kinh tế, giảm lãi suất cho
vay và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Lãi suất huy động VND:
Lãi suất huy động bình quân VNĐ quý 2/2015 của NHTM

Lãi suất cho vay VND:
Mặt bằng lãi suất cho vay quý 2/2015 giảm nhẹ so với
quý 1/2015, phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức
6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục
áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với
các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các
lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/
năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài
hạn.

Nguồn: Tổng hợp từ 38 NHTMCP

Trong quý đầu năm 2015, hàng loạt ngân hàng đã giảm
lãi suất huy động do tình hình lạm phát thấp, thanh khoản
hệ thống tương đối ổn định trong khi hoạt động cho vay
vẫn chưa được đẩy mạnh. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo
dài, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất xuống
dưới mức trần quy định của NHNN từ 1-1,5%/năm.
Trong quý 2/2015, tuy có những đợt tăng lãi suất huy
động VNĐ nhưng chỉ diễn ra ở một số kỳ hạn tại một số
ngân hàng. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động VNĐ
vẫn có xu hướng giảm. Lãi suất huy động phổ biến ở mức
0,3-1% với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng,
4-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới
6 tháng; 4,8-7,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng
đến 12 tháng; 5,65-7,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn
trên 12 tháng. So với quý 1/2015, lãi suất trong quý 2/2015
giảm ở tất cả các kỳ hạn và hầu hết các ngân hàng, mức
giảm từ 0,07 tới 1,25 điểm phần trăm.
Qua các lần điều chỉnh trong năm 2014 và đầu năm
2015, chênh lệch lãi suất huy động VND giữa một số ngân
hàng nhỏ với ngân hàng lớn vẫn giữ mức khá ổn định với
khoảng 1,5%/năm, tùy thuộc vào từng kỳ hạn. Đường cong
lãi suất huy động VNĐ ổn định ở dạng cong bình thường
(normal), kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao. Điều này tạo
điều kiện cho các TCTD huy động được nguồn vốn kỳ hạn
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Tình hình hoạt động của hệ thống NHTM:
Trong 6 tháng đầu năm 2015, có thêm 1 ngân hàng
thương mại tham gia bảo hiểm tiền gửi là ngân hàng Hana
– chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, nâng số ngân hàng
được giám sát lên 90 ngân hàng. Tình hình hoạt động của
hệ thống NHTM có những điểm nổi bật sau:
Quy mô nguồn vốn toàn hệ thống tính đến cuối quý
2/2015 tăng trưởng 1,9% so với đầu năm 2015. Trong đó,
vốn huy động tăng 4%, khiến tỷ trọng của vốn huy động
trong tổng nguồn vốn tiếp tục tăng lên mức 81,9%. Đây
là cấu phần then chốt trong cơ cấu nguồn vốn để đảm
bảo mở rộng quy mô và duy trì hoạt động một cách ổn
định, thường xuyên, liên tục của các ngân hàng. Mặc dù
mặt bằng lãi suất trong nửa đầu năm 2015 tiếp tục giảm,
tuy nhiên, hoạt động huy động tiền gửi của các ngân hàng
vẫn đạt mức tăng trưởng nhất định, trong điều kiện lạm
phát và tỷ giá được kiềm chế tốt. Đến thời điểm cuối quý
2/2015, tiền gửi của cá nhân và tổ chức kinh tế bằng VNĐ
tăng 9,8% so với đầu năm, cho thấy gửi tiền vào ngân hàng
vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn và an toàn hơn đối với
người dân trong tình hình hiện nay.
Tín dụng đối với nền kinh tế của hệ thống ngân hàng
thương mại trong nửa đầu năm 2015 đạt mức tăng trưởng
6,7%. Đây là một mức tăng trưởng khả quan trong điều kiện
hiện nay. Bên cạnh đó, huy động vốn tăng trưởng nhanh
hơn so với tăng trưởng tín dụng cũng là điều kiện thuận
lợi để các ngân hàng mở rộng cho vay ở nửa cuối 2015,

tiến đến đạt mục tiêu tăng trưởng
tín dụng 13-15% trong năm 2015 do
NHNN đề ra.
Xử lý nợ xấu là yêu cầu đặt ra hàng
đầu, không chỉ với bản thân ngân
hàng mà đối với cả hệ thống và nền
kinh tế. Ngay từ đầu năm 2015, NHNN
đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN
về tăng cường xử lý nợ xấu của TCTD
cùng các văn bản chỉ đạo xây dựng kế
hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 với mục
tiêu đưa nợ xấu về dưới 3%. Tuy nhiên,
xét trên tình hình thực tế, nợ xấu toàn
hệ thống tính đến 30/06/2015 ở mức
hơn 130 nghìn tỷ đồng, so sánh với
cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ
mức 2,9% lên 3,4%. Điều này cho thấy
các ngân hàng thương mại đang phải
chịu áp lực rất nặng nề cùng với rất
nhiều khó khăn để có thể hoàn thành
được mục tiêu xử lý nợ xấu này.
Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã
hội phát triển cơ bản ổn định, tiến
triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, vững
chắc hơn và với mức tăng 6,28%, tăng
trưởng kinh tế cao hơn so với mức đặt
ra cho cả năm là 6,2%. Tuy nhiên, đối
với hệ thống ngân hàng, chênh lệch
thu nhập, chi phí toàn hệ thống giảm
14,7% so với cùng kỳ năm 2014. Áp
lực xử lý, đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3%
trong năm 2015 khiến các ngân hàng
phải tăng trích lập dự phòng để xử lý

nợ xấu là một nguyên nhân lớn khiến
lợi nhuận sụt giảm.
Một số lưu ý và nhận định:
Thứ nhất, tình hình lãi suất, tỷ giá
và lạm phát được kiểm soát tương đối
ổn định sẽ tạo điều kiện cho sự tăng
trưởng của cả hệ thống ngân hàng
thương mại. NHNN có thể điều chỉnh
tăng chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng
tín dụng từ mức hiện tại là 13%-15%
lên tới 17%. Thống đốc NHNN cũng
đã chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu
tăng trưởng tín dụng năm 2015 cho
một số ngân hàng.
Thứ hai, thời hạn 30/09 để đưa nợ
xấu xuống dưới mức 3% đã đến rất
gần nhưng mức nợ xấu của các ngân
hàng vẫn đang khá cao. Để hoàn
thành mục tiêu này, NHNN cũng đã
giao chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC
đối với các ngân hàng. Theo số liệu
từ VAMC, tính đến ngày 15/06/2015,
VAMC đã mua được 28.194 tỷ đồng
dư nợ gốc nội bảng của các tổ chức
tín dụng trong năm 2015 (mới chỉ đạt
khoảng 35% kế hoạch mua nợ xấu
năm 2015). Ngoài ra, các ngân hàng
cần nghiêm túc thực hiện việc trích
lập dự phòng rủi ro và hết sức chú
trọng đến việc kiểm soát chặt khâu
cho vay, hạn chế các khoản nợ xấu
mới phát sinh thêm trong điều kiện
tín dụng đang tăng trưởng cao so với
các năm trước.

Thứ ba, Đề án cơ cấu lại hệ thống
các TCTD giai đoạn 2011-2015 (Đề
án 254) cũng đang bước vào những
tháng cuối cùng. Trong nửa đầu năm
2015, hàng loạt các thương vụ mua lại,
sáp nhập đã được triển khai như: sáp
nhập NHTMCP Phát triển nhà Đồng
bằng Sông Cửu Long vào NHTMCP
Đầu tư và phát triển Việt Nam, sáp
nhập NHTMCP Xăng dầu Petrolimex
và NHTMCP Công thương Việt Nam,
… NHNN cũng đã hoàn tất việc mua
lại 3 NHTM là NHTMCP Xây dựng Việt
Nam, NHTMCP Đại Dương và NHTMCP Dầu khí Toàn Cầu với giá 0 đồng.
Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2015,
sẽ có một số thương vụ sáp nhập
ngân hàng khác như: sáp nhập NHTMCP Phương Nam vào NHTMCP Sài
Gòn Thương Tín (đã thông qua tại Đại
hội cổ đông của 2 ngân hàng, trình
NHNN xem xét), sáp nhập NHTMCP
Phát triển Mê Kông vào NHTMCP
Hàng hải Việt Nam (đã được NHNN
thông qua). 6 tháng cuối năm 2015 là
khoảng thời gian cuối cùng để thực
hiện Đề án 254. Bên cạnh đó, mục
tiêu đưa mức nợ xấu toàn hệ thống
về dưới 3% cũng là một trong các
mục tiêu của Đề án 254 vẫn chưa
được hoàn thành. Chính vì thế, trong
nửa cuối năm 2015, NHNN cũng như
bản thân các NHTM sẽ phải tiến hành
nhiều biện pháp quyết liệt để đảm
bảo thực hiện thành công Đề án.
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2015, MỘT SỐ KHÓ KHĂN
VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT
Phòng Kiểm tra

C

ông tác Kiểm tra tại chỗ của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
thời gian qua đã góp phần quan
trọng giúp BHTGVN phát hiện và
xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức tham
gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG), nâng cao nhận
thức của các đơn vị 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 BHTGVN, qua đó góp phần duy trì sự
ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.
Trong bối cảnh ngày càng có nhiều tổ
chức tham gia BHTG, đặc biệt là quỹ tín dụng
nhân dân (QTDND) yếu kém, tiềm ẩn rủi ro
cao, công tác kiểm tra của BHTGVN càng

trở nên thiết yếu, trong đó kiểm tra tiền gửi
được bảo hiểm là nội dung được quan tâm
hàng đầu.
Phòng
Kiểm
Tra đầu năm 2015, toàn
Tính
riêng
6 tháng
hệ thống BHTGVN thực hiện được 164 cuộc
kiểm tra, trong đó ngân hàng là 19 cuộc,
QTDND là 145 cuộc, hoàn thành đúng kế
hoạch kiểm tra đặt ra.
Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các tổ
chức tham gia BHTG có ý thức chấp hành
nghiêm túc các quy định về BHTG của Nhà
nước và của BHTGVN, tuy nhiên không tránh
khỏi có những sai sót do nguyên nhân khách
quan hoặc chủ quan.

Trong việc tính và nộp phí BHTG,
hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều
mắc sai sót tại tất cả các kỳ tính phí.
Cụ thể, khối ngân hàng có 9/11 đơn
vị nộp thừa phí với số tiền 331 triệu
đồng và 2/11 đơn vị nộp thiếu phí
với số tiền 31.350 triệu đồng; khối
QTDND có 95/145 đơn vị nộp thừa
phí với số tiền 124 triệu đồng và
14/145 đơn vị nộp thiếu phí với số
tiền 24 triệu đồng. Nguyên nhân chủ
yếu của việc thừa thiếu phí là các đơn
vị xác định các loại tiền gửi thuộc đối
tượng bảo hiểm không chính xác hay
nhầm lẫn trong khâu nhập mã thành
phần kinh tế.
Ngoài ra, vẫn có nhiều đơn vị, nhất
là QTDND, vi phạm các quy định khác
về BHTG như 02 đơn vị vi phạm về
cấp và niêm yết Chứng nhận BHTG,
37 đơn vị vi phạm về chấp hành quy
định thông tin báo cáo, 77 đơn vị
vi phạm về hồ sơ pháp lý tham gia
BHTG.
Đối với các sai phạm, cán bộ kiểm
tra đều xác định rõ nguyên nhân, kiến
nghị biện pháp khắc phục, tháo gỡ
khó khăn giúp cho tổ chức tham gia
BHTG rà soát lại công tác quản lý và
chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật.
Bên cạnh đó, để hướng dẫn và thực
hiện thống nhất quy trình kiểm tra
trong toàn hệ thống BHTGVN đảm
bảo tuân thủ Luật BHTG, các văn
bản hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm
tra đang được nghiên cứu, xây dựng,
chỉnh sửa để thay thế các văn bản cũ
không còn phù hợp, một trong số đó
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là văn bản Hướng dẫn kiểm tra tiền
gửi được bảo hiểm tại Quỹ tín dụng
nhân dân vừa được ký ban hành ngày
08/6/2015.

môn nghiệp vụ cán bộ làm công tác
kiểm tra, năng lực ứng dụng công
nghệ thông tin và phân tích dữ liệu
trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được, công tác kiểm tra tại
chỗ của BHTGVN cũng gặp một số
khó khăn, vướng mắc như: Chưa có
cơ chế phối hợp đồng bộ và hiệu
quả trong việc giám sát, kiểm tra và
xử lý đối với QTDND giữa BHTGVN và
Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN và
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Vai
trò, nhiệm vụ của BHTGVN 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…; BHTGVN chỉ được thực
hiện kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về BHTG, nên chưa
phát huy được hết vai trò của BHTGVN trong việc góp phần đảm bảo
an toàn hoạt động ngân hàng, giảm
thiểu rủi ro, nhất là khi ngày càng có
nhiều tổ chức tham gia BHTG tiềm ẩn
rủi ro cao như hiện nay.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho
cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc
biệt, thực hiện giám sát, kiểm tra và
xử lý QTDND có vấn đề.
- Kiến nghị với NHNN một số nội
dung sau:

Để nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra trong thời gian tới, cần thực
hiện một số biện pháp, cụ thể:
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu chỉnh
sửa và ban hành đồng bộ các văn bản
hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kiểm
tra đảm bảo tuân thủ Luật BHTG và
phù hợp với thực tiễn hoạt động của
từng loại hình tổ chức tham gia BHTG.

Ban hành các văn bản hướng dẫn
cụ thể về nhiệm vụ, vai trò của cán bộ
BHTGVN khi tham gia Ban kiểm soát
đặc biệt tổ chức tham gia BHTG;
Cho phép BHTGVN được tham gia
đầy đủ vào quá trình giám sát rủi ro
đối với QTDND thông qua việc thực
hiện giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ
việc chấp hành các quy định pháp
luật về an toàn trong hoạt động của
QTDND;
Có cơ chế phối hợp giữa Cơ quan
Thanh tra, giám sát NHNN, NHNN chi
nhánh tỉnh, thành phố và BHTGVN
trong việc cung cấp, trao đổi thông
tin cũng như giám sát, kiểm tra đối
với tổ chức tham gia BHTG.
Với nỗ lực không ngừng cải tiến và
nâng cao chất lượng công tác kiểm
tra, hoạt động kiểm tra sẽ góp phần
đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD
và bảo vệ lợi ích của người gửi tiền,
góp phần nâng cao uy tín và vị thế
của BHTGVN.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

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

Hỏi:

Những đối tượng nào gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG thì được bảo hiểm? Tôi là người
Việt Nam nhưng hiện mang quốc tịch Mỹ và đang sống ở Mỹ. Tôi gửi tiền ở ngân hàng của
Việt Nam, thì khoản tiền của tôi có được bảo hiểm không?

Collateral value

Estimated or appraised value of an asset pledged as a collateral to obtain a loan.
Lenders base collateral value on the asset’s liquidation (fire sale) value and not on its
actual cost, book value, or even its current market value.
(http://www.businessdictionary.com/definition/collateral-value.html)

Giá trị tài sản thế
chấp

Giá trị được ước lượng hoặc đánh giá của một tài sản thế chấp dùng để đảm bảo cho
một khoản vay. Người cho vay xác định giá trị của tài sản thế chấp dựa vào giá trị thanh
khoản của tài sản (giá bán ngay) không dựa trên chi phí thực tế của nó, giá trị sổ sách,
hay giá thị trường của tài sản đó.

Collateral loan

Commercial loan in which the asset pledged as collateral, and not the borrower’s
creditworthiness, is the ultimate source of repayment. Also called collateral lending.
(http://www.businessdictionary.com/definition/collateral-loan.html)

Cho vay thế chấp

Là khoản cho vay thương mại trong đó tài sản được dùng để đảm bảo tiền vay (không
phải là uy tín của khách hàng vay) là nguồn trả nợ cuối cùng.

Accounting
insolvency

A situation in which a firm or individual has a negative net worth. That is, accounting
insolvency occurs when total liabilities exceed total assets on a firm’s or individual’s
balance sheet. Accounting insolvency does not automatically equate to bankruptcy because the individual or organization may still be able to make monthly payments. This
is what differentiates accounting insolvency from standard insolvency, which involves
the inability to service debts. Nevertheless, creditors may force corporations with accounting insolvency to restructure payments or declare bankruptcy, depending on the
specific situation.
(http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Accounting+insolvency)

Trả lời:

- Theo khoản 2, Điều 4 Luật BHTG 2012 quy định: Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi
được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG).
- Theo Điều 18, Luật BHTG 2012 quy định: Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của
cá nhân gửi tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền
gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu.
Trong trường hợp của bạn, nếu tiền gửi của bạn là tiền Việt Nam đồng thì tiền gửi của bạn vẫn được
bảo hiểm và được hưởng các quyền lợi như các đối tượng người cư trú tại Việt Nam, nhưng nếu tiền
gửi của bạn là ngoại tệ thì tiền gửi của bạn không được bảo hiểm.

Hỏi:

Xin hỏi, tiền gửi tiết kiệm của tôi được gửi tại 3 ngân hàng khác nhau, trong trường
hợp cả 3 ngân hàng đổ vỡ, tôi sẽ được chi trả một khoản tiền duy nhất hay cả 3 khoản
tiền gửi tại 3 ngân hàng đó?

Trả lời:

- Theo Điều 4, Luật các TCTD 2010 và Điều 4, Luật BHTG: Theo quy định Luật các tổ chức tín dụng năm
2010, Công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm nhân thọ không phải là tổ chức tín dụng. Vì vậy theo
Luật BHTG năm 2012, các đối tượng trên không phải là các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nên tiền
gửi ủy thác tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ không được bảo hiểm.
- Theo Điều 25, Luật BHTG:
Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung
tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền
bảo hiểm cho một người quy định. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các
đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận
được thì giải quyết theo quy định của pháp luật;
Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không
vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Hỏi:

Khi hai hay nhiều tổ chức tham gia BHTG sáp nhập thì tiền gửi của người gửi tiền có
tiếp tục được bảo hiểm không và bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Trung gian tài chính

Một tình huống mà trong đó một công ty hoặc cá nhân có giá trị ròng âm. Vấn đề này
xảy ra khi tổng nợ lớn hơn tổng tài sản của một công ty hoặc một cá nhân trong bảng
cân đối kế toán. Mất khả năng thanh toán không đồng nghĩa với phá sản bởi vì những
cá nhân hay tổ chức vẫn có thể thanh toán hàng tháng. Đây là điểm khác biệt giữa mất
khả năng thanh toán và vỡ nợ thông thường- khi mà cá nhân hoặc tổ chức đó mất khả
năng trả nợ. Tuy vậy, chủ nợ có thể bắt buộc công ty mất khả năng thanh toán phải tái
cơ cấu các khoản thanh toán hoặc tuyên bố phá sản, tùy thuộc vào tình hình cụ thể.
(Phòng TTTT, Chi nhánh BHTG khu vực Hà Nội thực hiện chuyên mục này)

Theo khoản 1, Điều 24, Luật BHTG quy định: Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức
BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG
khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn gửi tiền tại nhiều chi nhánh của cùng một tổ chức tham gia
BHTG thì các khoản tiền này cũng không được bảo hiểm độc lập (hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa
cũng là 50 triệu đồng gồm cả gốc và lãi), vì các chi nhánh đó không phải là những tổ chức độc lập tham
gia BHTG.

Hỏi:

Tôi và vợ tôi là đồng chủ tài khoản tại một ngân hàng, vậy tài khoản đó được bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 2, điều 25, Luật BHTG, Số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp nhiều người sở hữu chung tiền
gửi được bảo hiểm được quy định như sau:
a) Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung tại một
tổ chức tham gia BHTG bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một người quy
định. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các
đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật;
b) Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức
tham gia BHTG thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền
bảo hiểm.

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
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