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rong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế ngày càng
sâu rộng, hệ thống ngân
hàng có nguy cơ đối mặt
với nhiều loại rủi ro, gây ảnh hưởng
tiêu cực không chỉ đối với từng ngân
hàng riêng lẻ mà có thể ảnh hưởng
lan truyền tới cả hệ thống. Trong số
các công cụ, biện pháp quản lý rủi
ro trong hệ thống ngân hàng, bảo
hiểm tiền gửi đóng vai trò cực kì quan
trọng. Tác giả xin tập trung phân tích
những đặc điểm về quản lý rủi ro
ngân hàng trong tình hình mới, thực
trạng hoạt động bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam trong quản lý rủi ro ngân
hàng, trên cơ sở đó, đề xuất một số
khuyến nghị chính sách nhằm nâng
cao hơn nữa vai trò của tổ chức bảo
hiểm tiền gửi trong quản lý rủi ro
trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Giữa quá trình hội nhập mạnh mẽ
với nền kinh tế khu vực và thế giới,
Việt Nam đang chứng kiến nhiều sự
đổi thay lớn và tích cực của nền kinh
tế, trong đó tài chính-ngân hàng là
một trong những lĩnh vực có độ mở
lớn nhất, đang từng bước hòa nhập
với hệ thống tài chính thế giới. Tuy
nhiên, song song với sự hòa nhập
đó, khi gánh nặng vốn cho nền kinh
tế vẫn còn đè lên vai hệ thống ngân
hàng, cộng với sự non nớt của các
định chế này trước diễn biến phức
tạp và đa dạng của thị trường tài
chính quốc tế đã khiến cho hoạt
động ngân hàng Việt Nam đối mặt
với nhiều rủi ro. Trong đó, phải kể đến
những bất ổn kinh tế vĩ mô, sự phức
tạp trong diễn biến của tỷ giá, giá
vàng, cuộc chạy đua về lãi suất huy
động vài năm trước đây vẫn còn để
lại bài học lớn cho cơ quan quản lý.
Không ít ngân hàng đã rơi vào trạng
thái thiếu thanh khoản và cần sự trợ

giúp của NHNN Việt Nam.
Trong bối cảnh thị trường tài chính
toàn cầu và trong nước có nhiều biến
động và thay đổi nhanh chóng như
hiện nay, các NHTM Việt Nam đã có
những thay đổi khá căn bản trong
hoạt động quản lý rủi ro, tập trung
vào xây dựng văn hóa QTRR cũng
như áp dụng các tiêu chuẩn quốc
tế. Hiện nay, việc xây dựng văn hóa
quản trị rủi ro của các NHTM là khá
chủ động, cùng với nâng cao nhận
thức của không chỉ các lãnh đạo mà
của từng nhân viên ngân hàng về
quản trị rủi ro, trong đó việc đầu tiên
là xác định rõ khẩu vị rủi ro cho ngân
hàng mình và thực hiện truyền thông
khẩu vị rủi ro đó đến toàn bộ nhân
viên ngân hàng. Khẩu vị rủi ro phản
ánh thái độ đối với việc chấp nhận
rủi ro ở giới hạn nhất định, trong giới
hạn đó ngân hàng có khả năng và sự
sẵn sàng (có chuẩn bị trước) để hứng
chịu, khắc phục và vượt qua các rủi
ro. Việc xác định khẩu vị rủi ro sẽ giúp
ngân hàng xây dựng được các quy
định phù hợp để phòng ngừa sớm
và có phương án đối phó với những
rủi ro ngày càng đa dạng, đảm bảo
không có những tổn thất bất ngờ
ngoài dự kiến đối với hoạt động kinh
doanh của ngân hàng.
Bên cạnh đó, việc xây dựng mô
hình QTRR theo chuẩn mực quốc tế
Basel II cũng trở nên cấp thiết hơn
bao giờ hết. Ngày 17/3/2014, NHNN
Việt Nam ban hành công văn số
1601/NHNN-TTGSNH về việc triển
khai thực hiện quy định an toàn vốn
theo Basel II. Theo đó NHNN yêu
cầu các ngân hàng triển khai Basel
II ở mức độ tiêu chuẩn; trừ 10 ngân
hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV,
VPBank, Techcombank, VIB, Maritime

TS. Bùi Tín Nghị
Giám đốc Học viện Ngân hàng

Bank, MB, Sacombank, ACB ở mức độ
cao hơn, phải đáp ứng tuân thủ Basel II theo phương pháp nâng cao (lộ
trình thực hiện đến năm 2018).
Những biện pháp trên đã đem đến
một số thay đổi khá tích cực trong
văn hóa quản trị rủi ro của các NHTM
Việt Nam, nhưng vẫn dừng lại ở góc
độ từng NHTM riêng lẻ. Dưới góc
độ phòng ngừa và quản lý rủi ro hệ
thống, bảo hiểm tiền gửi là một công
cụ được sử dụng khá linh hoạt và hiệu
quả, nhưng vẫn chưa phát huy hết
khả năng của mình, đặc biệt trong
quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân
hàng. Chính vì vậy, nâng cao nhận
thức về vai trò và tầm quan trọng của
công cụ Bảo hiểm tiền gửi đặc biệt
trong bối cảnh hệ thống ngân hàng
Việt Nam đang có sự hội nhập ngày
càng sâu rộng trở nên hết sức cần
thiết. Việc chi trả tiền bảo hiểm đã thể
hiện được vai trò của BHTGVN trong
việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho người gửi tiền, tạo lập được niềm
tin của người dân, góp phần ổn định
chính trị, trật tự xã hội và ngăn ngừa
ảnh hưởng rủi ro đổ vỡ dây chuyền
www.div.gov.vn

3

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

trong hoạt động của hệ thống ngân
hàng.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV)
là tổ chức tài chính Nhà nước được
thành lập theo Quyết định số 1394/
QĐ-TTg ngày 13/08/2013 với các
nghiệp vụ chính: (1) cấp giấy chứng
nhận BHTG; (2) thu phí BHT; (3) giám
sát từ xa; (4) kiểm tra định kì; (5) tiếp
nhận hỗ trợ tài chính; (6) chi trả; (7) thu
hồi nợ và thanh lý tài sản đảm bảo; (8)
đầu tư tài chính. Vai trò chính của tổ
chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là
củng cố niềm tin của người gửi tiền;
góp phần duy trì an toàn hệ thống
bằng các công cụ kiểm tra, giám sát.
Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng
Việt Nam đang gặp phải không ít
những thách thức khi hội nhập quốc
tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt dưới
góc độ quản lý rủi ro cho hệ thống
ngân hàng, vai trò của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam ngày càng được thể
hiện rõ rệt hơn ở những điểm sau:
Thứ nhất, về phương diện duy trì
an toàn hệ thống, DIV thông qua các
nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoạt
động của các tổ chức tham gia bảo
hiểm tiền gửi, nhằm phát hiện những
dấu hiệu của các hoạt động có rủi ro
cao, những vi phạm các quy định của
pháp luật nhà nước. Trên cơ sở đó,
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây

dựng, đề xuất, kiến nghị các phương
án giải quyết phù hợp hoặc báo
cáo lên Ngân hàng nhà nước để có
những biện pháp xử lý thích hợp.
Đến hết 31/12/2015, DIV đang
theo dõi khoảng 2,87 triệu tỷ đồng
tiền gửi của các cá nhân tại các tổ
chức tín dụng tham gia bảo hiểm
tiền gửi thuộc đối tượng được bảo
hiểm tiền gửi, đồng thời DIV cũng đã
cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm
tiền gửi cho 1.241 tổ chức tín dụng.
DIV thường xuyên thực hiện giám
sát định kỳ hàng tháng, quý, năm đối
với 100% tổ chức tham gia bao hiểm
tiền gửi (ước tính khoảng 325 lượt
đơn vị mỗi năm). Ngoài ra, DIV thực
hiện kiểm tra đột xuất đối với những
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
yếu kém, có dấu hiệu rủi ro, vi phạm
quy định được giám sát từ xa. Cùng
với vai trò kiểm tra giám sát, DIV cũng
tích cực tham gia quá trình thanh lý
tài sản của các tổ chức tham gia bảo
hiểm tiền gửi thuộc diện phải chi trả
nhằm tối đa hóa giá trị thu hồi. DIV đã
thu hồi được số tiền thanh lý tài sản
với tổng giá trị hơn 40% số tiền đã chi
trả bảo hiểm.
Thứ hai, trong công tác phòng ngừa
rủi ro hệ thống, DIV luôn có động thái
tích cực, phối hợp với Ngân hàng nhà
nước và các tổ chức tham gia bảo

hiểm tiền gửi để khắc phục các sự cố
kịp thời, từ đó đảm bảo sự ổn định
của cả hệ thống tài chính ngân hàng.
Năm 2000 - 2001, DIV đã đứng ra chi
trả cho 1.476 người gửi tiền tại 33 quỹ
tín dụng bị giải thể với tổng số tiền
16.388 triệu đồng. Đến năm 2006,
DIV cùng với Ngân hàng nhà nước đã
có các phương án hỗ trợ cho Ngân
hàng Á Châu (ACB) khi xảy ra tình
trạng người dân ồ ạt đến rút tiền tại
ngân hàng do những thông tin bất
lợi về phía lãnh đạo của ngân hàng
ACB. Số liệu từ bảng 1 cho thấy, trong
giai đoạn 2001-2012 (trước khi Luật
Bảo hiểm tiền gửi ra đời - 1/1/2013)
hầu hết các trường hợp chi trả đều ở
các tỉnh phía Bắc, 27 QTDND, chiếm
71,05%, chủ yếu tập trung ở thành
phố Hải Phòng và Hải Dương. Trong
khi đó, tại các tỉnh phía nam, BHTGVN
đã thực hiện chi trả cho 11 QTDND,
chiếm 29,95% trong đó có 8 đơn vị
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, chiếm
72,73%. Kể từ khi Luật Bảo hiểm tiền
gửi ra đời cho đến nay, DIV mới chỉ
thực hiện chi trả cho 1 trường hợp
duy nhất tại QTDND Trần Cao, huyện
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Thứ ba, về phương diện củng cố
niềm tin của người gửi tiền, hiện nay
DIV chỉ chấp nhận chi trả các khoản
tiền gửi bằng VND tại các tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đây cũng

Bảng 1: Tổng hợp tình hình chi trả BHTG trước Luật BHTG
theo địa bàn (2001 – 2012)
Nguồn: Kiều Hải Yến, 2015

MUA BÁN NỢ THEO CƠ CHẾ
THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP
ĐỒNG BỘ
PV: Xin ông cho biết một số kết
quả tiêu biểu trong xử lý nợ xấu
trong những tháng đầu năm 2016?

TS. Nguyễn Quốc Hùng
Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC

Mua bán nợ theo cơ chế thị
trường là một trong những
giải pháp xử lý nợ của Công ty
Quản lý tài sản của các tổ chức
tín dụng Việt Nam (VAMC). Để
xử lý triệt để vấn đề nợ xấu,
đồng thời triển khai có hiệu
quả việc mua bán nợ theo
cơ chế thị trường thì cần hội
tụ nhiều yếu tố và điều kiện
khác nhau. Liên quan đến vấn
đề này, Bản tin Bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) đã phỏng vấn ông
Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch
Hội đồng thành viên VAMC.

Ông Nguyễn Quốc Hùng: Tính
đến ngày 30/6/2016, VAMC đã mua nợ
xấu của 41 TCTD bằng trái phiếu với
số lượng khách hàng là 16.207, trong
đó số lượng khoản nợ là 24.720 (tương
ứng 247.713 tỷ đồng dư nợ gốc), phát
hành 212.236 tỷ đồng trái phiếu đặc
biệt để mua 240.981 tỷ đồng dư nợ
gốc nội bảng. Kết quả mua nợ xấu của
VAMC đã góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu
của hệ thống xuống dưới 3%, giúp
cho các TCTD đáp ứng các điều kiện
để tiếp tục duy trì và phát triển hoạt
động, đồng thời hỗ trợ cho các doanh
nghiệp cá nhân vay vốn phục vụ sản
xuất kinh doanh.
Kết quả thu hồi nợ, bán tài sản đảm
bảo (TSBĐ), bán nợ 6 tháng đầu năm
2016 đạt kết quả 9.244 tỷ đồng, lũy kế
từ năm 2013 đến 30/6/2016, VAMC
cũng phối hợp với các TCTD thu hồi
nợ được 32.027 tỷ đồng (bao gồm thu
từ, thu hồi nợ, bán nợ, TSBĐ…).
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước
đã ban hành Quyết định số 618/
QĐ -NHNN và Thông tư 08/2016/TTNHNN trong đó quy định cụ thể về đối
tượng và các điều kiện cần thiết khác
để VAMC tiến hành mua bán nợ theo
giá thị trường. Trên cơ sở đó mục tiêu
của VAMC trong 6 tháng cuối năm và
sẽ cố gắng triển khai thí điểm mua
nợ xấu theo giá thị trường với số tiền
2000 tỷ (sử dụng vốn điều lệ đã có).
VAMC đã xây dựng phương án mua nợ
xấu theo giá thị trường và trình NHNN
phê duyệt lần cuối cùng.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, khi thực
hiện mua nợ theo giá thị trường thì
nguy cơ mất vốn của các ngân hàng
thương mại dự báo là rất lớn. Ông
đánh giá thế nào về nhận định trên?
Ông Nguyễn Quốc Hùng: Khi
thực hiện mua bán nợ xấu theo giá thị
trường thì cả VAMC và TCTD cần phải
phân tích và đánh giá thực trạng giá trị
khoản nợ trên cơ sở TSBĐ của khoản
nợ, do vậy chỉ khi nào bán đứt khoản
nợ lúc đó mới biết có khả năng mất
vốn hay không. Tuy nhiên, theo tôi,
TCTD sẽ chọn những khoản nợ đã trích
dự phòng rủi ro ở mức độ nhất định
để bán theo giá thị trường. Lúc này
cho dù có bán dưới giá gốc thì TCTD
cũng đã trích DPRR đầy đủ. Song, thực
tế hiện nay, nhiều TCTD chỉ bán theo
giá trị thị trường những khoản nợ xấu
có giá trị tối thiểu thu được gốc và một
phần lãi; trường hợp dưới giá gốc thì
khoản nợ đó đã được trích gần như
đủ. Do vậy, kể cả bán nợ xấu theo giá
thị trường dưới giá gốc (nếu có), TCTD
cũng không ảnh hưởng lớn đến thanh
khoản.
Khi đã bán nợ xấu theo giá thị
trường, việc thu đủ gốc và lãi là khó
khăn. Chưa có nước nào trên thế giới
xử lý nợ xấu lại thu đầy đủ gốc. Malaysia có hẳn bộ luật Danaharta trong giai
đoạn xử lý nợ xấu cũng chỉ thu được
58%. Ở Việt Nam TSBĐ cho khoản nợ
xấu là BĐS chiếm đến 65 %, do vậy nếu
thị trường BĐS ấm lên thì khả năng thu
hồi nợ có thể cao hơn và như vậy việc
xác định các TCTD có nguy cơ mất vốn
rất lớn khi bán nợ theo giá thị trường
là chưa có cơ sở.

(Xem tiếp trang 7)
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nhận BHTG cho các TCTD đã thể hiện
cam kết của Chính phủ, NHNN, BHTGVN trong việc bảo vệ người gửi tiền
và tăng cường uy tín của các TCTD.
Bên cạnh đó, từ khi được thành lập
đến nay, BHTGVN đã chi trả kịp thời
tiền gửi cho người gửi tiền tại các quỹ
tín dụng nhân dân bị giải thể, phá
sản, tham gia tích cực vào Hội đồng
thanh lý tài sản của các tổ chức bị
phá sản cũng góp phần quan trọng
củng cố niềm tin công chúng vào hệ
thống tài chính ngân hàng.

PV: Vậy trong tiến trình đó, VAMC
đã gặp những thuận lợi, khó khăn
như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Quốc Hùng: Kể từ
khi thành lập đến nay, thuận lợi lớn
nhất của chúng tôi là được Chính phủ
đặc biệt quan tâm tạo điều kiện tháo
gỡ cho VAMC nhiều vướng mắc, cụ
thể là đã sửa đổi, bổ sung Nghị định
53 bằng Nghị định 34, Nghị định 18,
nhờ đó quá trình xử lý nợ xấu được
hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng
tôi cũng gặp không ít khó khăn như
trong quá trình xử lý TSBĐ, trong thực
hiện quyền chủ nợ của VAMC, trong
thủ tục tố tụng, thi hành án, vướng
mắc về cơ sở pháp lý hoàn thiện thị
trường mua bán nợ.
PV: Để việc xử lý nợ xấu tiếp tục
được triển khai hiệu quả trong thời
gian tới, ông có kiến nghị gì với các
cơ quan chức năng?
Ông Nguyễn Quốc Hùng: Trên
thực thế, khi đi vào xử lý nợ xấu, VAMC
gặp nhiều khó khăn vướng mắc ở các
quy định pháp luật. Do vậy, VAMC có
một số ý kiến
- Kiến nghị với Quốc hội xem xét
ban hành Luật về xử lý nợ xấu hoặc
một Nghị quyết của Ban Thường vụ
Quốc Hội có quy định hiệu lực trong
vòng 3 đến 5 năm nhằm xử lý những
vướng mắc của Luật Quản lý sử dụng
vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất
kinh doanh tại doanh nghiệp 2014;
Luật Đất đai, Luật Dân sự 2015, Luật
Kinh doanh bất động sản 2014, Luật
Đầu tư 2014
Đồng thời cần quy định cụ thể
trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân
trong việc xử lý nợ xấu rất cụ thể đối
với người đi vay, đối với người cho
vay. Ngoài ra, cũng cần có hành lang
pháp lý bảo vệ cán bộ xử lý nợ xấu.
- Tòa án nhân dân tối cao cần
hướng dẫn quy định về “trình tự, thủ
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tục giải quyết vụ án theo trình tự, thủ
tục rút gọn” đối với yêu cầu xử lý TSBĐ
để thu hồi nợ xấu cho VAMC quy định
tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015; hướng
dẫn, chỉ đạo tòa án nhân dân các cấp
thực hiện thống nhất trong việc xem
xét thụ lý và giải quyết các Đơn yêu
cầu khởi kiện của TCTD được VAMC
ủy quyền (bằng hợp đồng ủy quyền)
theo quy định tại Điểm m Khoản
1 Điều 13 Nghị định 53 sửa đổi, bổ
sung bằng Nghị định 34/2015/NĐ –
CP. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao
từ chối, không thụ lý giải quyết tranh
chấp liên quan đến tài sản mà tài sản
đó đang là TSBĐ hợp pháp cho nghĩa
vụ vay nợ tại VAMC/TCTD.
- Đối với các Bộ/Ngành: Bộ Tư
pháp cần hướng dẫn các Cơ quan
Thi hành án địa phương trong việc
chấp nhận VAMC được kế thừa quyền
và nghĩa vụ trong quá trình thi hành
án của TCTD. Bộ Xây dựng cần hướng
dẫn việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý
theo quy định pháp luật về xây dựng
và kinh doanh bất động sản đối với
TSBĐ là dự án bất động sản và hướng
dẫn về điều kiện bán TSBĐ của VAMC
là dự án bất động sản cho nhà đầu tư
khi có vướng mắc. Bộ Tài chính cần
hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện
nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi
chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng
TSBĐ cho người mua; hướng dẫn
phương pháp định giá khoản nợ. Bộ
Tài nguyên – Môi trường cần hướng

dẫn thủ tục chuyển đổi mục đích
sử dụng đất, chuyền quyền sử dụng
đất trong quá trình xử lý TSBĐ. Bộ Kế
hoạch và Đầu tư cầnhướng dẫn thủ
tục thu hồi, cấp Giấy chứng nhận đầu
tư cho người trúng đấu giá tài sản
trên đất. Bộ Công An cần hướng dẫn
các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự,
thu giữ, thu hồi, xử lý TSBĐ để VAMC
có thể thực hiện hoạt động xử lý nợ
xấu đúng lộ trình.
PV: Trong bối cảnh tái cơ cấu các
TCTD gắn với xử lý nợ xấu đang
diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh sự
tham gia tích cực của VAMC và các
bên liên quan, ông đánh giá thế
nào về vai trò của BHTGVN trong
tiến trình này?
Ông Nguyễn Quốc Hùng: Theo
chỉ đạo của Chính phủ và NHNN,
tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu
phải đảm bảo quyền lợi của người
gửi tiền. Tôi cho rằng, thời gian qua,
cùng với các cơ quan có liên quan,
BHTGVN triển khai có hiệu quả chính
sách BHTG, bảo vệ tốt quyền lợi của
người gửi tiền, góp phần duy trì sự
phát triển an toàn, lành mạnh hệ
thống các TCTD, từ đó củng cố niềm
tin của công chúng vào hệ thống
ngân hàng. Cụ thể: Thông qua giám
sát, kiểm tra các TCTD, BHTGVN đã kịp
thời phát hiện rủi ro, báo cáo NHNN
để có những biện pháp xử lý cần
thiết. Hay việc kịp thời cấp Chứng

Cùng với triển khai có hiệu quả các
hoạt động nghiệp vụ bảo vệ người
gửi tiền, thời gian tới, BHTGVN cần
đẩy mạnh hoạt động truyền thông
để người dân ngày càng hiểu rõ
chính sách BHTG, biết quyền lợi của
mình được bảo đảm như thế nào, từ
đó họ sẽ yên tâm khi gửi tiền tại các
TCTD./.
PV: Xin cảm ơn ông!
Mai Hương - Nam Hải
(thực hiện)

VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI ....
(Tiếp trang 4)

là một trong những yếu tố góp phần
chống đô la hóa, nâng cao niềm tin
của người dân đối với đồng tiền quốc
gia. Không những thế, giải pháp này
sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro tỷ giá
do sự mất cân xứng về loại tiền giữa
tài sản và nguồn cho hệ thống ngân
hàng Việt Nam.
Không thể phủ nhận nỗ lực của DIV
trong thời gian qua đã góp phần quan
trọng trong việc đảm bảo an toàn hệ
thống ngân hàng tài chính, gia tăng
lòng tin của người dân nhưng hoạt
động của DIV vẫn còn chưa thật sự
nổi bật, vai trò của DIV chưa được
thể hiện rõ rệt trong quá trình tái cơ
cấu các tổ chức tín dụng. Hoạt động
giám sát kiểm tra của DIV đối với các
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
chưa thực sự đạt được hiệu quả như
mong đợi.
Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò
trong quản lý rủi ro cho hệ thống
ngân hàng và tham gia tích cực vào

quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân
hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần
chú ý tới các vấn đề sau: (1) nâng hạn
mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi
tiền; (2) tăng cường công tác phối
hợp giữa DIV với, Ngân hàng nhà
nước và các cơ quan có liên quan
trong việc trao đổi, xử lý các thông
tin, tình huống; (3) tham gia vào công
cuộc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
yếu kém, (4) tham gia giảm sát rủi ro
các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi theo chuẩn mực quốc tế để cảnh
báo sớm những hoạt động có nguy
cơ gây rủi ro; (5) phân công công
tác giám sát của DIV, tránh sự chồng
chéo với các cơ quan bộ ngành có
cùng chức năng khác.
Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ
hội mới cho các ngân hàng thương
mại trong nước với cơ hội được trao
đổi học hỏi kinh nghiệm cũng như
là chuyển giao công nghệ mới từ
các ngân hàng nước ngoài. Tuy vậy,
khi hội nhập càng sâu rộng, nguy cơ

xảy ra rủi ro hệ thống có xu hướng
gia tăng do các mối liên kết giữa các
ngân hàng càng trở nên chặt chẽ
thông qua các hoạt động đầu tư, sở
hữu chéo. Chính vì vậy, Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam cần phát huy hơn nữa
vai trò ổn định niềm tin người gửi
tiền, và tập trung chú trọng thực hiện
tốt công tác quản lý rủi ro, góp phần
ổn định hệ thống ngân hàng./.
Tài liệu tham khảo:
1. TS. Nguyễn Như Minh và cộng sự
(2008). Vai trò của tổ chức bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ
người gửi tiền và đảm bảo an sinh xã
hội. Chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu
của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
2. Kiều Hải Yến (2015). Giải pháp
hoàn thiện công tác chi trả bảo hiểm
tiền gửi tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Luận văn Thạc sĩ kinh tế. Học viện Ngân
hàng.
3. www.div.gov.vn
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CỦA BHTGVN TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ
CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG YẾU KÉM
Ts. Nguyễn Đình Lưu
Phó Tổng giám đốc BHTGVN
Ths. Đỗ Thị Hằng
Trưởng phòng Kiểm tra BHTGVN

Năm 2015 là năm cuối cùng triển
khai thực hiện Đề án tái cơ cấu các
tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ
xấu giai đoạn 2011 - 2015 (Đề án
254). Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
đã chỉ đạo triển khai quyết liệt
và mạnh mẽ hơn các hướng giải
quyết, các phương án tái cơ cấu và
xử lý nợ xấu một cách triệt để, cơ
bản hoàn thành các mục tiêu đã đề
ra. Việc triển khai thành công Đề
án 254 đã tạo cơ sở để thực hiện tái
cơ cấu các TCTD trong giai đoạn kế
tiếp (2016 - 2020) theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ.

Những thành tựu đã đạt được
trong giai đoạn tái cấu trúc
2011 - 2015
Nhìn lại giai đoạn 2011 - 2015, quá
trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống
các TCTD đã đạt được những kết
quả nhất định. Theo đó, lộ trình được
vạch ra cụ thể theo hướng: Giai đoạn
2011 - 2014 tập trung chủ yếu và xử
lý các Ngân hàng yếu kém, các Ngân
hàng thiếu tính thanh khoản trong
hoạt động; Giai đoạn 2015 là quá
trình “nâng cấp mới” sắp xếp và tái cơ
cấu hệ thống. Để thực hiện được lộ
trình này, NHNN đã xếp loại các Ngân
hàng thương mại (NHTM) thành các
nhóm để ấn định mức rủi ro, gồm: i)
Nhóm các Ngân hàng có tình hình tài
chính lành mạnh, đóng vai trò là các
Ngân hàng trụ cột, nhóm này chiếm
80% thị phần hoạt động của toàn bộ
hệ thống; ii) Nhóm các Ngân hàng có
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tình hình tài chính lành mạnh, nhưng
quy mô nhỏ, không có nhu cầu hoặc
điều kiện phát triển quy mô cao hơn
nữa; iii) Nhóm các Ngân hàng có tình
hình tài chính khó khăn cần phải tái
cấu trúc.
Từ năm 2012 đến cuối năm 2015,
hệ thống NHTM và TCTD đã giảm bớt
05 NHTM cổ phần thông qua hoạt
động hợp nhất và sáp nhập. Đồng
thời, NHNN đã mua lại với giá 0 đồng
đối với 03 NHTM cổ phần và tiến hành
hợp nhất 02 công ty tài chính, rút giấy
phép hoạt động của 01 công ty cho
thuê tài chính và chủ trương bán lại
cho tổ chức khác đối với 01 công ty
tài chính. Hiện tại, hệ thống Ngân
hàng Việt Nam có 01 Ngân hàng
100% vốn nhà nước (Agribank), 37
Ngân hàng TMCP, 05 Ngân hàng có
100% vốn nước ngoài, 04 Ngân hàng
liên doanh, 01 Ngân hàng chính sách,

01 Ngân hàng hợp tác xã và một số tổ
chức tín dụng phi ngân hàng.
Nhìn chung, việc thực hiện tái cấu
trúc hệ thống các TCTD được thực
hiện theo đúng Đề án được phê
duyệt, với những kết quả khả quan:
Hệ thống NHTM đã cải thiện được
tính thanh khoản; đẩy lùi nguy cơ
đổ vỡ; sở hữu chéo trong hệ thống
NHTM cũng đã được xem xét và giải
quyết; số dư tiền gửi của các TCTD tại
NHNN luôn cao hơn so với yêu cầu
dự trữ bắt buộc. Đối với hệ thống
QTDND, việc chuyển đổi hoạt động
cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung
Ương (QTDNDTW) sang hoạt động
theo mô hình hợp tác xã và chỉ đạo
tiến hành tái cơ cấu hệ thống QTDND
theo tinh thần Đề án 254 đã góp
phần tạo ra chuyển biến quan trọng,
hỗ trợ các QTDND thành viên trong
giai đoạn mới theo định hướng và lộ
trình đã đề ra.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) & bài học kinh
nghiệm xử lý TCTD yếu kém
trong giai đoạn tái cơ cấu, đặc
biệt là hệ thống QTDND.
Hiện nay, sau hơn 5 năm triển khai
thực hiện đề án tái cơ cấu các TCTD
giai đoạn 2011 -2015 của (NHNN), vai
trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) – một định chế tài chính
bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền
và duy trì sự ổn định của hệ thống các
TCTD ngày càng trở lên quan trọng.
Năm 2016, quá trình tái cơ cấu này
được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ và
quyết liệt hơn. Quan điểm cơ cấu lại
hệ thống các TCTD tại Đề án 254 đã
khẳng định “bảo đảm quyền lợi của
người gửi tiền và các quyền, nghĩa
vụ kinh tế của các bên có liên quan
theo quy định của pháp luật. Để bảo
đảm an toàn, ổn định của hệ thống,
một số TCTD có mức độ rủi ro, nguy
cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng
các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy
định của pháp luật.”
Để phát huy được tính chủ động
và vai trò của BHTGVN mà Đề án 254
đã nêu trong tiến trình đổi mới, tái cơ
cấu lại hệ thống ngân hàng; bảo vệ
được quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền và góp phần duy trì
sự ổn định của các tổ chức tín dụng,
BHTGVN đã chủ động đẩy mạnh kiểm
tra, giám sát đối với những QTDND
bị xếp loại yếu kém, cảnh báo và đề
xuất biện pháp xử lý kịp thời khi diễn
biến tình hình hoạt động TCTD có
chiều hướng đi xuống. Ngoài ra, BHTGVN đã phối hợp một cách tích cực
với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành
phố trong hoạt động kiểm soát đặc
biệt (KSĐB) các QTDND yếu kém trên
địa bàn tỉnh, thành phố đó. Từ tháng
4/2015, BHTGVN đã thành lập Ban chỉ
đạo tại Trụ sở chính và Tổ chỉ đạo tại
các chi nhánh BHTGVN nhằm chỉ đạo,
giám sát, kiểm tra và xử lý một cách
thường xuyên, toàn diện và chủ động
nắm diễn biến, ứng phó kịp thời khi

có vấn đề xảy ra tại các QTDND yếu
kém, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.
Do đó, để nâng cao hiệu quả giám
sát, kiểm tra và xử lý các tổ chức
tham gia BHTG yếu kém, tiềm ẩn rủi
ro gây mất an toàn hệ thống, góp
phần trong công cuộc tái cấu trúc
hệ thống các TCTD, từ những kinh
nghiệm thực tiễn BHTGVN chủ động
triển khai hoặc kiến nghị cấp có thấm
quyền các vấn đề sau:
Thứ nhất, hành lang pháp lý hỗ
trợ cơ cấu lại các TCTD nói chung và
QTDND nói riêng cần được đổi mới
và hoàn thiện hơn theo hướng: i) Đổi
mới các quy định về an toàn hoạt
động của các TCTD để hạn chế và
kiểm soát có hiệu quả các rủi ro trong
hoạt động của tổ chức tín dụng; ii)
Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
hoặc thay thế Quy chế cấp, thu hồi
giấy phép thành lập và hoạt động của
QTDND; mở, chấm dứt hoạt động sở
giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại
diện và văn phòng giao dịch, điểm
giao dịch của QTDND; chia, tách,
hợp nhất, sáp nhập QTDND; thanh lý
QTDND dưới sự giám sát của NHNN
ban hành kèm Quyết định 24/2006/
QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của
NHNN phù hợp với Luật các Tổ chức
tín dụng năm 2010 và Luật Phá sản
năm 2014 và các quy định pháp luật
liên quan để có cơ sở pháp lý cho việc
xử lý các trường hợp phá sản QTDND.
Thứ hai, cải thiện những hạn chế
về năng lực quản trị, điều hành của
các QTDND, nâng cao trình độ cán
bộ QTDND, đặc biệt là hệ thống kiểm
toán, kiểm soát nội bộ, chuẩn hóa,
hệ thống các quy trình nghiệp vụ,
kế toán. Trong đó, NHNN cần phải
ban hành những văn bản quy định
rõ ràng, cụ thể, phù hợp với đặc thù
hoạt động của hệ thống QTDND về
quản lý, theo dõi, nhập, xuất ấn chỉ
quan trọng; thủ tục thu chi tiền mặt,
tiền gửi tiết kiệm tại QTDND và quy
trình hạch toán, luân chuyển chứng

từ, mở sổ kế toán tại QTDND. Đảm
bảo cán bộ quản lý, điều hành của
QTDND phải đáp ứng tiêu chuẩn,
điều kiện về năng lực, trình độ theo
quy định để giảm thiểu được những
rủi ro đạo đức, vi phạm pháp luật
trong quản trị, điều hành. Hạn chế sự
chi phối về vốn điều lệ và hoạt động
của QTDND bởi một số ít thành viên,
tăng cường tính tương trợ, hợp tác
giữa các thành viên theo đúng tôn
chỉ, mục tiêu tổ chức và hoạt động
của QTDND.
Thứ ba, NHNN sớm ban hành cơ
chế trao đổi thông tin, cũng như
nâng cao sự phối hợp giám sát, kiểm
tra và xử lý các QTDND yếu kém
giữa các cơ quan thanh tra, giám sát
NHNN, BHTGVN và NHNN Chi nhánh
các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, công
tác tham gia KSĐB càng đòi hỏi đẩy
mạnh phối hợp, trao đổi thông tin để
thống nhất trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của Ban KSĐB, nhằm ngăn
ngừa các hành vi gian lận, giả mạo hồ
sơ và tài liệu về BHTG.
Với sự nỗ lực và cố gắng của NHNN,
sự hỗ trợ không nhỏ của các Bộ, ban
ngành, địa phương và toàn xã hội,
trên cơ sở kết quả của việc tái cấu trúc
các TCTD giai đoạn 2011 - 2015, chắc
chắn rằng việc tái cấu trúc các TCTD
giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ
sẽ tiếp tục được triển khai thành
công hơn nữa, tạo tiền đề vững chắc
cho sự phát triển lành mạnh, an toàn
và bền vững cho hệ thống các TCTD
Việt Nam. Đi cùng với những nỗ lực
trên, bằng những kinh nghiệm đã
đạt được trong vai trò, trách nhiệm
của một định chế tài chính trong việc
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, BHTGVN mong muốn
ngày càng góp phần quan trọng
vào quá trình thực hiện Đề án tái cơ
cấu hệ thống các TCTD, bảo đảm sự
phát triển an toàn, lành mạnh của hệ
thống ngân hàng./.
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
VỀ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BHTG
ThS. Ngô Quang Lương
Phó Tổng Giám đốc BHTGVN

Mục tiêu hoạt động của BHTGVN là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy
trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động
ngân hàng. Đây là mục tiêu hết sức cao cả và đầy tính nhân văn. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc phải
thiết kế một hệ thống chính sách về BHTG, thì việc phổ biến, tuyên truyền về chính sách đó cũng hết sức quan
trọng.

T

rong những năm đầu
thành lập BHTG, mục tiêu
của hoạt động thông tin
tuyên truyền là gắn kết và
hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng
và phát triển của tổ chức, đồng thời
từng bước đưa hình ảnh của BHTGVN và chính sách BHTG đến các đối
tượng công chúng. Giai đoạn 2010
– 2012 là thời kỳ quan trọng đối với
BHTGVN khi các cơ quan chức năng
tập trung xây dựng Luật BHTG. Sau
khi Luật BHTG ra đời và phát huy hiệu
lực, hoạt động thông tin tuyên truyền
đã trở thành một nghiệp vụ quan
trọng của BHTGVN. Đây là nền tảng
pháp lý quan trọng mang tính định
hướng cho BHTG trong việc triển khai
các hoạt động tuyên truyền nâng
cao nhận thức công chúng về chính
sách BHTG. Giai đoạn hiện nay cho
đến 2020, hoạt động tuyên truyền
là công cụ đắc lực hỗ trợ việc đưa
Luật vào đời sống, qua đó góp phần
củng cố niềm tin của người gửi tiền
vào hệ thống ngân hàng; từng bước
áp dụng các thông lệ và chuẩn mực
quốc tế, xây dựng BHTGVN ngày càng
lớn mạnh về quy mô cũng như mức
độ ảnh hưởng trong mạng ổn định
tài chính.
Về đối tượng đích của hoạt động
truyền thông, BHTGVN xác định trong
giai đoạn này sẽ thực hiện truyền
thông đa dạng tới nhiều đối tượng
đích khác nhau, trong đó đặc biệt
quan tâm đến người gửi tiền tại các
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QTDND và cán bộ tại các QTDND,
người gửi tiền ở vùng sâu, vùng xa.Về
phương thức truyền thông, BHTGVN
sẽ tập trung vào các phương thức
truyền thông truyền thống, song
quan tâm nghiên cứu, áp dụng các
phương thức truyền thông mới, sáng
tạo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên
truyền. Về công cụ truyền thông và
thông điệp truyền thông: xây dựng
công cụ và thông điệp truyền thông
linh hoạt theo từng nhóm đối tượng
đích, trong đó quan tâm nghiên cứu,
áp dụng các công cụ truyền thông
mới, chi phí thấp, hiệu quả cao như
mạng xã hội; internet. Chiến lược
truyền thông tập chung vào hai
luồng sau:
Truyền thông nội bộ:
Truyền thông nội bộ là kênh thông
tin, giao tiếp liên quan đến sự tương
tác giữa các cấp lãnh đạo với đội ngũ
nhân viên, giữa các nhân viên với
nhau ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình
thành văn hóa cơ quan. Hoạt động
truyền thông nội bộ được triển khai
bước đầu khi thành lập tổ chức còn
chưa đa dạng về hình thức, chủ yếu
gắn với các ấn phẩm tuyên truyền, tờ
rơi, báo cáo thường niên, cẩm nang
BHTG. Đến năm 2005, website BHTGVN chính thức ra đời và trở thành
một kênh tuyên truyền hiệu quả phục
vụ việc cập nhật thông tin về BHTG
trong nước và quốc tế. Ngoài ra, website còn phục vụ việc tuyên truyền
hỗ trợ xây dựng Luật BHTG thông

qua tập hợp kinh nghiệm quốc tế về
BHTG, ý kiến chuyên gia, người dân
về chính sách BHTG để tăng cường
tương tác giữa BHTGVN với công
chúng. Tờ Thông tin BHTGVN ra đời
năm 2006 và được xuất bản định kỳ
hàng quý, đa dạng về mặt nội dung
về tài chính – ngân hàng, BHTG… Ấn
phẩm được lưu hành nội bộ và gửi
đến các cơ quan quản lý Nhà nước
như: Chính phủ, NHNN, Bộ Tài chính,
các tổ chức tham gia BHTG …

cao như: báo chí, phát thanh, truyền
hình để tuyên truyền về chính sách
BHTG. Đối với báo viết và báo mạng,
BHTGVN lựa chọn những tờ báo có uy
tín và có lượng độc giả lớn để thực
hiện chuyên trang về chính sách
BHTG. Thông qua phương tiện Đài
phát thanh và Truyền hình quốc gia
và một số kênh truyền hình kỹ thuật
số, để thực hiện một số phim phóng
sự, phim tài liệu, đối thoại chính sách,
giao lưu trực tuyến… đảm bảo tính
đa dạng về hình thức chuyển tải
thông điệp chính sách đến công
chúng mục tiêu. Bên cạnh đó, cần
tăng cường hoạt động truyền thông
bên ngoài rộng rãi tại các Chi nhánh
BHTGVN thông qua các chương trình
Hội nghị khách hàng với nội dung chủ
yếu tập trung vào tuyên truyền chính
sách BHTG và giải đáp thắc mắc của
người gửi tiền tại hệ thống QTDND
để củng cố niềm tin của người dân
vào hệ thống các TCTD trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2016-2020, BHTGVN tập trung xây dựng, củng cố
truyền thông các cơ chế, biện pháp,
công cụ nội bộ nhằm tạo nền tảng
vững chắc cho công tác truyền thông
nói chung cũng như sự phát triển
bền vững của BHTGVN, tuyên truyền
chính sách BHTG đến toàn bộ cán bộ,
viên chức trong hệ thống để hiểu rõ
chiến lược, hoạt động của tổ chức và
sẵn sàng phản hồi xây dựng. BHTGVN
tổ chức các hoạt động chuyên đề, hội
thảo, cuộc thi tìm hiểu…, xây dựng
các quy trình truyền thông nội bộ; cơ
chế công bố thông tin và phản hồi
thông tin... Trên cơ sở này, các thông
tin liên quan đến tổ chức, hoạt động
của tổ chức được công bố công khai,
minh bạch và nhận được phản hồi
của cán bộ, viên chức.

Trong giai đoạn 2016-2020, công
tác truyền thông của BHTGVN tập
trung hướng tới đối tượng người gửi
tiền tại các QTDND; bên cạnh đó tăng
cường kết nối phối hợp truyền thông
với NHNN và các tổ chức tín dụng,
cơ quan báo chí, các cơ quan giám
sát tài chính; tuyên truyền phổ biến
chính sách pháp luật về BHTG cũng
như kiến thức, kỹ năng tài chính nói
chung nhằm góp phần gìn giữ niềm
tin của người gửi tiền, ổn định hệ
thống các TCTD. Cần quan tâm xây
dựng và phát triển hình ảnh tổ chức
BHTGVN, đưa nhận diện thương hiệu
của BHTGVN được người gửi tiền biết
đến và quen thuộc, mang tính gợi
nhớ cao. Công tác dự phòng cũng
cần được đầu tư nhằm phát hiện sớm
và xử lý mọi nguy cơ khủng hoảng
truyền thông đối với BHTGVN.

Truyền thông bên ngoài:
Hoạt động truyền thông bên ngoài
được triển khai trên các phương tiện
thông tin đại chúng có tính lan tỏa

Về truyền thông chính sách, người
gửi tiền tại QTDND cần có nhận thức
đúng đắn về chính sách pháp luật
về BHTG. Để thực hiện truyền thông

chính sách một cách hiệu quả, BHTGVN xây dựng mối quan hệ phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan thông tin,
báo chí lớn, uy tín, đồng thời thúc
đẩy khả năng tương tác chính sách
thông qua BHTGVN. Ngay trong điều
kiện bình thường, BHTGVN cũng phải
luôn cập nhật thông tin và ứng phó
kịp thời về mặt thông tin trước những
diễn biến tiêu cực có thể ảnh hưởng
đến ngành ngân hàng nói chung
hoặc một tổ chức tín dụng cụ thể
nói riêng, xây dựng phương án hoàn
chỉnh nhằm dự phòng và xử lý khủng
hoảng trong trường hợp đổ vỡ TCTD.
Ngoài truyền thông phổ biến
chính sách về BHTG, để phục vụ việc
ổn định tâm lý người gửi tiền, giảm
thiểu tác động của những thông tin
tiêu cực, tăng khả năng thực hiện kỷ
luật thị trường, BHTGVN tham gia vào
công tác phổ biến kiến thức, gia tăng
hiểu biết của cộng đồng về tài chính,
ngân hàng... BHTGVN cũng cần khảo
sát và tập huấn cho cán bộ QTDND
về chính sách BHTG, để cán bộ các
quỹ này trở thành tuyên truyền viên
về chính sách BHTG.
BHTGVN cần thực hiện tuyên
truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng, báo chí, internet,
mạng xã hội, gia tăng độ phủ nhận
diện thương hiệu của BHTGVN. Tăng
cường kết nối, phối hợp với NHNN,
các NHTM và QTDND nhằm tích hợp
truyền thông. Xây dựng, ban hành cơ
chế quản lý và ứng phó khủng hoảng
truyền thông thống nhất nhằm áp
dụng trên toàn hệ thống. Có cơ chế
chủ động theo dõi, quản lý uy tín tổ
chức nhằm phản ứng kịp thời trước
mọi nguy cơ khủng hoảng truyền
thông. Tăng cường quan hệ với các
cơ quan truyền thông, báo chí thông
qua các thỏa thuận hợp tác, bảo trợ
truyền thông. Gia tăng các sản phẩm
truyền thông để tuyên truyền chính
sách pháp luật về BHTG. Thực hiện các
đợt hội thảo, tập huấn định kỳ hàng

năm nhằm giới thiệu thông tin, chính
sách pháp luật về BHTG cho phóng
viên báo chí nhằm cung cấp cho báo
chí nền tảng thông tin khách quan,
chính xác, hợp lý về chính sách BHTG
cũng như tổ chức BHTGVN. Xây dựng
mạng lưới nhà báo theo dõi hoạt
động của BHTGVN nhằm cập nhật
thông tin trực tiếp, chủ động, kịp thời,
hiệu quả cho báo chí. Đưa hệ thống
tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc và
hệ thống hỗ trợ trực tuyến hoạt động
song song, thường xuyên tổ chức các
hoạt động thu thập ý kiến, phản hồi
về chính sách, từ đó tổng hợp và báo
cáo lên các cấp quản lý những điểm
bất cập của chính sách khi áp dụng
trong thực tế và những đề xuất cải
thiện hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng
về can thiệp khủng hoảng truyền
thông trong lĩnh vực ngân hàng
nhằm bảo vệ người gửi tiền hiệu quả
hơn. Thực hiện điều tra, đánh giá
hiện trạng kiến thức tài chính cộng
đồng, nhu cầu của cộng đồng…
Thực hiện nghiên cứu đề án phổ biến
kiến thức tài chính cộng đồng, đưa ra
đề cương nội dung cụ thể. Triển khai
truyền thông theo đề cương đã có
bằng các phương pháp và hình thức
đa dạng, phù hợp với các nhóm đối
tượng cụ thể, hướng tới khả năng áp
dụng nhanh các thông tin, kiến thức
này vào cuộc sống. Phối hợp với các
cơ quan Bộ, Ban, Ngành đẩy mạnh
hoạt động bảo trợ truyền thông hoặc
phối hợp tổ chức các sự kiện (hội
nghị, hội thảo, triển lãm…) hay triển
khai một số chương trình mang tính
cộng đồng, tiêu biểu là Phổ biến kiến
thức tài chính trong các nhà trường.
Để triển khai được chiến lược tuyên
truyền thành công ngoài việc phải có
quyết tâm chính trị của lãnh đạo BHTGVN, đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm
huyết còn đòi hỏi nguồn kinh phí rất
lớn, sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, NHNN,
sự cộng tác của các tổ chức tham gia
BHTG./.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC
CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
Phòng Pháp chế - BHTGVN

Hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả là nhân tố góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng. Lựa
chọn mô hình tổ chức và mô hình hoạt động BHTG phù hợp là tiền đề để tổ chức BHTG phát triển, hỗ trợ tích cực
cho quá trình xây dựng hệ thống BHTG hiệu quả. Trong khi đó, việc quy định cụ thể và rõ ràng vai trò, vị trí pháp
lý của tổ chức BHTG sẽ có ý nghĩa quyết định sự thành công của mô hình tổ chức BHTG được lựa chọn áp dụng.

Mô hình tổ chức của BHTGVN
trước đây
Các quy định pháp luật trước khi
có Luật BHTG năm 2010 đều xác định
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt
động không vì mục tiêu lợi nhuận, có
tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.
Tuy nhiên các quy định này chưa xác
định rõ cơ quan quản lý nhà nước về
BHTG.
Luật BHTG năm 2012, có hiệu lực từ
01/01/2013 quy định tổ chức BHTG
là tổ chức tài chính Nhà nước nhưng
xác định cụ thể Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (NHNNVN) chịu trách nhiệm
trước Chính phủ thực hiện quản lý
nhà nước về BHTG.
Theo Điều lệ về tổ chức và hoạt
động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
ban hành kèm theo Quyết định số
1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của
Thủ tướng Chính phủ, BHTGVN là
tổ chức tài chính Nhà nước do Nhà
nước sở hữu 100% vốn điều lệ. NHNNVN thực hiện các quyền, nghĩa vụ
của đại diện chủ sở hữu nhà nước
đối với BHTGVN. BHTGVN có tư cách
pháp nhân, có con dấu và được mở
tài khoản tại Ngân hàng…
Với các quy định trên thì mô hình
triển khai chính sách BHTG ở Việt Nam
khẳng định chủ trương của Chính
phủ về bảo vệ tiền gửi của người dân
theo cơ chế BHTG công khai, minh
bạch. Tổ chức BHTG là định chế tài
12

Số 32 / Quý II - 2016

Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày
13/8/2013.
Theo quy định mới, BHTGVN là tổ
chức tài chính Nhà nước, hoạt động
theo mô hình Công ty trách nhiệm
hữu hạn (TNHH) một thành viên do
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
NHNNVN thực hiện các quyền, nghĩa
vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu
nhà nước đối với BHTGVN theo quy
định tại Luật BHTG, Nghị định số
68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật BHTG và các quy định pháp luật
về quyền và nghĩa vụ của đại diện
chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty
TNHH một thành viên do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Cũng theo Quyết định vừa được
sửa đổi, BHTGVN sẽ thực hiện quản
lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền
thưởng và các khoản chi mang tính
chất lương theo quy định của pháp
luật đối với Công ty TNHH một thành

chính chuyên trách duy nhất của nhà
nước thực hiện bảo vệ người gửi tiền
phù hợp với nền kinh tế thị trường.
Tuy nhiên, tổ chức tài chính Nhà
nước không phải là hình thức pháp lý
của một tổ chức mà chỉ là một cách
phân loại tổ chức dựa trên tiêu chí về
lĩnh vực hoạt động. Quy định hiện
hành chưa khẳng định cụ thể hình
thức pháp lý của BHTGVN. Tổ chức
BHTG có thể tồn tại dưới một trong
ba hình thức pháp lý: (i) cơ quan nhà
nước; (ii) đơn vị sự nghiệp công lập
và (iii) doanh nghiệp. Tổ chức BHTG
không thể là một cơ quan nhà nước
hay một đơn vị thuộc cơ quan nhà
nước, điều này nhằm đảm bảo tính
độc lập tương đối của tổ chức BHTG,
khi mà theo thông lệ quốc tế, tổ chức
BHTG cần có xu hướng độc lập với
hoạt động quản lý nhà nước. BHTG là
một lĩnh vực hoạt động đặc thù, thực
hiện chính sách công về BHTG nên về

viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ hạng đặc biệt và hướng dẫn
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội phù hợp với tính chất hoạt động
đặc thù của BHTGVN. Chế độ tài chính
của BHTGVN do Bộ Tài chính chủ trì,
phối hợp với NHNN hướng dẫn căn
cứ cơ chế tài chính đối với Công ty
TNHH một thành viên do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ và các đặc
thù hoạt động của BHTGVN.
Theo Quy định mới, tuy BHTGVN
không phải là Công ty TNHH một
thành viên nhưng được hoạt động
theo mô hình Công ty TNHH một
thành viên do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ. Quy định này giúp
BHTGVN khắc phục được khó khăn
trước đây là mô hình hoạt động chưa
rõ ràng, khó áp dụng quy định pháp
luật về chế độ tài chính, lao động,
tiền lương, tiền thưởng, về đầu tư, xây
dựng, mua sắm tài sản cố định đối với
cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính
sự nghiệp hay doanh nghiệp (vì tổ

chức tài chính Nhà nước không phải
là hình thức pháp lý của một tổ chức
nên không có quy định pháp luật
điều chỉnh về các vấn đề này).
Tuy chưa chỉ rõ hình thức pháp
lý, nhưng sự thay đổi liên quan đến
mô hình tổ chức của BHTGVN theo
Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày
01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
tạo thuận lợi rất lớn cho hoạt động
của BHTGVN. Hy vọng trong thời gian
tới, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ,
ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn
nữa đến tổ chức và hoạt động của
BHTGVN để BHTGVN ngày càng phát
triển, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người
gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định
của hệ thống các tổ chức tín dụng,
bảo đảm sự phát triển, an toàn lành
mạnh của hoạt động ngân hàng. /.

tổ chức có điểm đặc biệt.
BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà
nước do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ
của đại diện chủ sở hữu nhà nước;
có vị trí tương đối độc lập, gần tương
đồng với địa vị pháp lý của tổ chức
BHTG ở các nước. Nhưng pháp luật ở
các nước đã quy định cụ thể về vấn
đề này, còn pháp luật Việt Nam chưa
quy định rõ. Đây là điểm hạn chế cần
làm rõ trong pháp luật về vị trí pháp lý
của BHTGVN để tiến dần theo thông
lệ chung của thế giới.

Quy định mới về mô hình tổ
chức của BHTGVN
Ngày 01/4/2016, Thủ tướng Chính
phủ ký Quyết định số 527/QĐ-TTg
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Điều lệ về tổ chức và hoạt động
của BHTGVN ban hành kèm theo
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BHTGVN TẬP TRUNG NGUỒN LỰC
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
Phòng TTTT - BHTGVN
Trải qua nửa chặng đường của năm 2016, ngành Ngân hàng đạt được các kết quả đáng khích lệ: kiểm soát được
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo được an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng
(TCTD). Với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ
thống ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã và đang có những đóng góp không nhỏ vào thành
công chung ấy...

Triển khai hiệu quả chính sách
BHTG
Trong 6 tháng đầu năm, bằng việc
tích cực, chủ động thực hiện, triển
khai các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN về cơ bản đã hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao. Cụ thể, về công
tác cấp và thu hồi Chứng nhận BHTG,
đã có 388 Chứng nhận và bản sao
Giấy chứng nhận được cấp; 59 Chứng
nhận và bản sao Giấy chứng nhận bị
thu hồi; thay đổi thông tin của 120
Chứng nhận. Tính đến thời điểm
hiện tại, cả nước có 1.252 TCTD được
cấp Chứng nhận tham gia BHTG,
bao gồm 92 ngân hàng thương mại,
Ngân hàng Hợp tác xã và 1.156 quỹ
tín dụng nhân dân (QTDND), 03 tổ
chức tài chính vi mô.
Trong 6 tháng đầu năm, số phí
BHTG thực thu từ các tổ chức tham
gia là hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 21% so
với cùng kỳ năm 2015. Các tổ chức
tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm
túc việc tính và nộp phí.
Công tác quản lý và đầu tư vốn
được thực hiện đúng quy định, an
toàn và hiệu quả, góp phần phát
triển nguồn vốn, đem lại nguồn bổ
sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và
nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến ngày 20/6/2016, tổng
nguồn vốn hoạt động của BHTGVN là
30.666 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng
kỳ năm 2015). Hầu hết lượng vốn tạm
14
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thời nhàn rỗi của BHTGVN được đầu
tư vào trái phiếu Chính phủ. Trong 6
tháng đầu năm, tổng số lãi dự tính là
1.092 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng
kỳ năm 2015. Hiện tại, BHTGVN đã
hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để
trực tiếp tham gia đấu thầu trái phiếu
Chính phủ.

BHTGVN thực hiện giám sát định
kỳ tháng, quý, năm đối với 100% tổ
chức tham gia BHTG, qua đó đánh
giá, phân tích tình hình hoạt động
của các tổ chức này nhằm phát hiện
kịp thời những yếu kém, vi phạm các
quy định về an toàn trong hoạt động
ngân hàng để báo cáo NHNN.

Mặc dù không phát sinh việc chi
trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức
tham gia BHTG trong 6 tháng đầu
năm, tuy nhiên, BHTGVN vẫn luôn
bám sát diễn biến hoạt động của các
tổ chức tham gia BHTG, phối hợp với
Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân
hàng –Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
và NHNN Chi nhánh các tỉnh để nắm
tình hình và thống nhất biện pháp xử
lý đối với một số QTDND “có vấn đề”.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ
thống BHTGVN đã hoàn thành kiểm
tra đối với 169 tổ chức tham gia
BHTG, bao gồm 154 QTDND và 15
ngân hàng. Nhằm nâng cao hiểu biết
của công chúng về chính sách BHTG
và hoạt động của BHTGVN, BHTGVN
tích cực triển khai tuyên truyền chính
sách đa dạng dưới nhiều hình thức.
Đặc biệt, lần đầu tiên BHTGVN đã tổ
chức giao lưu tuyên truyền về BHT-

GVN với sinh viên tại trường Đại học
Hải Phòng, mở ra một kênh tuyên
truyền mới với hiệu quả cao.
Nằm trong các hoạt động thực
hiện kế hoạch hoàn thiện bộ nhận
diện thương hiệu/hình ảnh của BHTGVN, BHTGVN đã tổ chức cuộc thi
“Sáng tác khẩu hiệu của BHTGVN”, lựa
chọn những bài thi xuất sắc nhất để
trao giải. Cuộc thi đã đạt được mục
tiêu đề ra là góp phần tạo nền tảng
và xây dựng văn hóa tổ chức, tăng
cường lòng yêu ngành, yêu nghề và
tinh thần đoàn kết của cán bộ, người
lao động BHTGVN.
Về công tác tổ chức, BHTGVN luôn
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
kiện toàn bộ máy. Đặc biệt, do yêu
cầu công việc và theo Quyết định
của NHNN, BHTGVN đã thành lập 2
phòng, ban mới tại Trụ sở chính và
chuẩn bị các điều kiện để thành lập
2 Chi nhánh mới: Chi nhánh BHTGVN
khu vực Tây Bắc Bộ tại Phú Thọ và
Chi nhánh BHTGVN tại thành phố Đà
Nẵng.
Là thành viên của Hiệp hội BHTG
quốc tế (IADI), BHTGVN đã tăng
cường hợp tác quốc tế, tham gia các
hội thảo, hội nghị, ký kết văn bản hợp
tác với các tổ chức BHTG phát triển
trong khu vực và trên thế giới nhằm
chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu
quả của hệ thống BHTG tại Việt Nam.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, BHTGVN đã tích cực triển khai Dự án
FSMIMS do Ngân hàng Thế giới tài
trợ nhằm nâng cao chất lượng thực
hiện chức năng của đơn vị phù hợp
với tiêu chuẩn quốc tế. Một số cấu
phần của Dự án đã được bàn giao và
đưa vào triển khai vận hành như: Hệ
thống Quản lý báo cáo và tài liệu, Hệ
thống Quản lý nguồn nhân lực, Hệ
thống phần mềm kế toán; đang thực
hiện kiểm thử đối với các cấu phần
còn lại. Dự kiến toàn bộ hệ thống ứng
dụng và công nghệ thông tin của Dự
án sẽ được bàn giao và đưa vào vận

hành theo đúng kế hoạch đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
hoạt động BHTG cũng gặp phải khó
khăn, vướng mắc. Cụ thể, một số văn
bản hướng dẫn triển khai Luật BHTG
chưa được hoàn thiện và ban hành
đồng bộ như: quy định pháp luật về
việc giải quyết phá sản và thanh lý
tài sản khiến BHTGVN gặp khó khăn
trong việc tham gia quản lý, thanh lý
và thu hồi tiền từ thanh lý các tổ chức
tham gia BHTG bị phá sản, đặc biệt
là các QTDND. Thông tư hướng dẫn
về cung cấp thông tin giữa NHNN và
BHTGVN chưa được ban hành, BHTGVN chủ yếu tiếp nhận thông tin báo
cáo của các tổ chức tham gia BHTG
theo các quy định cũ, không đảm bảo
toàn diện, kịp thời, đầy đủ nên ảnh
hưởng đến tiến độ, chất lượng của
hoạt động giám sát cũng như quá
trình kiểm thử của Dự án FSMIMS.
Nhiều tổ chức tham gia BHTG ở vùng
sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất,
hạ tầng công nghệ thông tin còn lạc
hậu khiến việc triển khai hoạt động
nghiệp vụ BHTG gặp khó khăn.

Tập trung hoàn thành kế
hoạch những tháng cuối năm
Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ,
Thống đốc NHNN, chương trình hành
động ngành Ngân hàng, chức năng
nhiệm vụ được giao và kế hoạch
công tác năm 2016, BHTGVN đề ra
nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực
hiện trong 6 tháng cuối năm như sau:
Thứ nhất, tham gia cùng NHNN
xây dựng các dự thảo về Thông tư,
Quy chế về cung cấp thông tin giữa
NHNN và BHTGVN, Dự thảo Quy chế
hoạt động của Kiểm soát viên; Thông
tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế
độ tài chính; Thông tư của Bộ Lao
động và Thương binh xã hội hướng
dẫn chế độ tiền lương của BHTGVN.
Hoàn thiện các văn bản quản trị, điều
hành để thực hiện tốt Luật BHTG, các
quyết định của NHNN, các hoạt động
nghiệp vụ của BHTG.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện Chiến
lược phát triển BHTGVN đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2025 báo
cáo NHNN trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt làm cơ sở cho sự phát
triển bền vững của BHTGVN.
Thứ ba, triển khai đầy đủ và hiệu
quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực
quốc tế, tập trung vào các hoạt động
BHTG và thực hiện nhiệm vụ của
BHTGVN như: thu phí BHTG, chi trả
bảo hiểm, giám sát từ xa, kiểm tra tại
chỗ, tuyên truyền chính sách BHTG,
tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt,
quản lý và thanh lý tài sản đối với tổ
chức tham gia BHTG theo chỉ đạo
của NHNN. Trong đó tập trung vào
công tác kiểm tra, giám sát và xử lý
các QTDND có vấn đề; đặc biệt, cần
nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối
hợp giữa BHTGVN với Cơ quan Thanh
tra giám sát Ngân hàng - NHNN trong
việc kiểm tra và xử lý các QTDND yếu
kém.
Thứ tư, bảo toàn, sử dụng và đầu
tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn
rỗi, nâng cao năng lực tài chính của
BHTGVN.
Thứ năm, chủ động triển khai Đề
án hạn mức và phí Bảo hiểm tiền gửi
sau khi được phê duyệt.
Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ,
BHTGVN cũng tập trung phát triển
nguồn nhân lực phù hợp với xu thế
phát triển của hệ thống ngân hàng
Việt Nam; xây dựng, nâng cấp hệ
thống công nghệ thông tin và các
phần mềm ứng dụng công nghệ; đẩy
mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng
và hợp tác quốc tế nhằm từng bước
áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào
hoạt động BHTG tại Việt Nam./.
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THÀNH CÔNG TRONG ĐIỀU HÀNH
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐỊNH HƯỚNG
GIẢI PHÁP CHO NỬA CUỐI 2016
Nguyễn Việt Trung
Nửa đầu năm 2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm
kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh
khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD) và nền kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ.

Vận dụng chính sách linh hoạt
đảm bảo cho tăng trưởng kinh
tế
Kết quả điều hành chính sách tiền
tệ (CSTT) của NHNN nửa đầu năm
nay không những góp phần đạt được
các mục tiêu của Chính phủ đề ra cho
năm 2016 trên các góc độ: kiểm soát
lạm phát, hoạt động an toàn, hiệu
quả của tổ chức tín dụng (TCTD) và
góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
mà còn tiếp tục đặt nền tảng quan
trọng cho định hướng phát triển một
hệ thống ngân hàng ổn định, lành
mạnh, cụ thể:
NHNN đã điều hành đồng bộ, linh
hoạt các công cụ CSTT, chủ yếu là
điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị
trường mở, tái cấp vốn với thời hạn,
khối lượng hợp lý đã tạo điều kiện để
hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, tạo
điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất
và phấn đấu giảm lãi suất cho vay khi
có điều kiện, hỗ trợ ổn định tỷ giá và
việc phát hành trái phiếu Chính
phủ, tăng dự trữ ngoại
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hối nhà nước nhưng vẫn đảm bảo
kiểm soát lạm phát. Các chỉ tiêu tiền
tệ diễn biến phù hợp với mục tiêu
điều hành của NHNN. Tính đến ngày
21/6, tổng phương tiện thanh toán
tăng 8,1%, huy động vốn tăng 8,3%
so với cuối năm 2015. Thanh khoản
của hệ thống tiếp tục được đảm bảo
và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên
ngân hàng giảm so với cuối năm
trước.
Trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ
mô, tiền tệ, lạm phát, NHNN duy trì
ổn định các mức lãi suất điều hành,
thông qua các công cụ CSTT để đảm
bảo thanh khoản đưa mặt bằng lãi
suất liên ngân hàng ở mức thấp, tạo
điều kiện cho các TCTD giữ ổn định
lãi suất
huy động. Bên
cạnh
đó, tại

Chỉ thị số 04/CT-NHNN, từ cuối tháng
5/2016, NHNN đã chỉ đạo các TCTD
thực hiện các biện pháp cân đối giữa
nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn
định lãi suất huy động, tiết giảm chi
phí hoạt động, nâng cao hiệu quả
kinh doanh để có điều kiện giảm
lãi suất cho vay. Ban hành thông tư
sửa đổi quy định các giới hạn, tỷ lệ
bảo đảm an toàn trong hoạt động
của TCTD, trong đó điều chỉnh tỷ
lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay
trung dài hạn giảm dần theo lộ trình
nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản, đã
góp phần hỗ trợ giảm áp lực lãi suất
cho các TCTD từ nay đến cuối năm.
Ngoài ra, NHNN tiếp tục triển khai
đồng bộ các giải pháp để tín dụng
tăng trưởng hợp lý góp phần hỗ
trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn
đảm bảo chất lượng tín dụng, kiểm
soát chặt chẽ tín dụng
vào các lĩnh vực rủi
ro. Để hỗ trợ cho tăng
trưởng kinh tế và kiểm
soát lạm phát theo mục
tiêu của Quốc hội đề
ra, NHNN đã đưa ra định
hướng tăng trưởng tín dụng
cả năm 2016 khoảng 18-20% và
thông báo cho từng TCTD mức tăng
trưởng tín dụng để thực hiện, đồng
thời theo dõi sát diễn biến tín
dụng của toàn hệ thống và
của từng TCTD để có biện
pháp xử lý phù hợp. Một số giải
pháp được NHNN đưa ra như từ
1/6/2016, NHNN cho phép TCTD
được tự xem xét quyết định cho vay
bằng ngoại tệ trở lại đến hết ngày

31/12/2016 khi tăng trưởng kinh tế
những tháng đầu năm gặp khó khăn
do tình hình hạn hán, thiên tai...Bên
cạnh đó, NHNN đã chỉ đạo các TCTD
triển khai các chương trình cho vay
với lãi suất ưu đãi, phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương triển
khai chương trình kết nối ngân hàng
- doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận
lợi trong tiếp cận vốn tín dụng. Để
đảm bảo chất lượng tín dụng của hệ
thống TCTD, NHNN giám sát chặt chẽ
và cảnh báo TCTD có quy mô và tốc
độ tăng trưởng tín dụng ở một số
ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Những kết quả đạt được và
mục tiêu cho 6 tháng cuối năm
Với việc điều hành tỷ giá trung tâm
linh hoạt trên cơ sở bám sát diễn biến
cung-cầu ngoại tệ trong nước, thị
trường tài chính thế giới, phù hợp với
mục tiêu CSTT và thực hiện đồng bộ
các công cụ để hỗ trợ tỷ giá khi cần
thiết, thị trường ngoại tệ từ đầu năm
đến nay diễn biến tích cực. Thanh
khoản thị trường tốt, nguồn cung
ngoại tệ dồi dào, nhu cầu ngoại tệ
hợp pháp của khách hàng được đáp
ứng đầy đủ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ
giảm, hệ thống TCTD mua ròng ngoại
tệ từ nền kinh tế, nhờ đó, NHNN mua
được lượng lớn ngoại tệ bổ sung Dự
trữ ngoại hối Nhà nước. Trong tháng,
có một số thời điểm tỷ giá diễn biến
tăng nhưng chỉ mang tính tạm thời,
chủ yếu do tác động của việc đồng
USD tăng giá trên thị trường quốc tế
trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay
trong phiên họp Ủy ban thị trường
mở vào ngày 14-15/6 và sự kiện Anh
bỏ phiếu rời khỏi EU ngày 23/6 (Brexit). Đến ngày 27/6/2016, tỷ giá giao
dịch trên thị trường liên ngân hàng
mở cửa ở mức 22.345 VND/USD và
sau đó giảm khoảng 21 VND/USD,
thấp hơn khoảng 200 VND/USD so
với cuối năm 2015 và thấp xa so với
tỷ giá trần cho thấy thị trường đã ổn
định trở lại.
Kết quả, đến ngày 21/6/2016, tín

dụng tăng 6,34% so với cuối năm
trước; trong đó, tín dụng VND tăng
cao còn tín dụng bằng ngoại tệ giảm,
phù hợp với chủ trương chống đô la
hóa của Chính phủ. Cơ cấu tín dụng
tiếp tục chuyển dịch, tập trung vào
sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu
tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho
tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất
động sản và các lĩnh vực rủi ro được
kiểm soát nhưng không ảnh hưởng
đến tín dụng bất động sản vào dự
án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu
cầu thực của người dân. Các chương
trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh
vực được triển khai có hiệu quả bằng
nguồn lực của NHNN, góp phần phát
triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã
hội.
Về mặt bằng lãi suất huy động sau
khi tăng khoảng 0,2-0,3%/năm trong
3 tháng đầu năm đã duy trì ổn định
và từ tháng 4/2016 một số TCTD đã
điều chỉnh giảm. Dự kiến lãi suất
huy động sẽ tiếp tục ổn định trong
những tháng cuối năm. Trong diễn
biến lãi suất huy động tăng nhẹ như
vậy, mặt bằng lãi suất cho vay của các
TCTD vẫn tương đối ổn định. Từ cuối
tháng 4/2016, thực hiện chủ trương
của Chính phủ và NHNN, một số
NHTM nhà nước và NHTM cổ phần
đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất
cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho
vay trung và dài hạn về tối đa 10%/
năm đối với các khách hàng vay vốn
phục vụ sản xuất kinh doanh. Hiện
mặt bằng lãi suất huy động dưới 6
tháng phổ biến ở mức 4,5-5,4%/năm;
5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ
hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng;
kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 6,47,2%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến
khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn
ngắn và 9-11%/năm đối với trung và
dài hạn, đối với nhóm khách hàng tốt,
lãi suất cho vay từ 5-6%/năm.

Định hướng điều hành CSTT
trong 6 tháng cuối năm, NHNN
sẽ tập trung thực hiện các giải
pháp trọng tâm như:

Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô,
tiền tệ và hoạt động ngân hàng để
điều hành đồng bộ, linh hoạt các
công cụ CSTT; điều tiết chủ yếu
thông qua nghiệp vụ thị trường mở,
tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng
và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh
khoản và nguồn vốn cho các TCTD
nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát
lạm phát. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD
thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động,
nâng cao hiệu quả kinh doanh để có
điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm
chia sẻ khó khăn với khách hàng vay.
Kiểm soát tăng trưởng tín dụng
của hệ thống TCTD đảm bảo an toàn,
hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín
dụng. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực
sản xuất, nhất là các lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công
nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và
vừa, doanh nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp.
Kiểm soát tín dụng ở một số ngành,
lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện
các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi
trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
Tiếp tục công bố tỷ giá trung tâm
hằng ngày phù hợp với mục tiêu điều
hành CSTT, thực hiện các giải pháp
nhằm ổn định tỷ giá và thị trường
ngoại tệ. Triển khai đồng bộ các giải
pháp nhằm quản lý có hiệu quả thị
trường ngoại hối, đảm bảo phù hợp
với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và
mục tiêu chống đô la hóa của Chính
phủ.
Bên cạnh đó, NHNN cũng sẽ phối
hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa,
theo dõi sát diễn biến thị trường, vốn
khả dụng của các TCTD, kế hoạch
phát hành, giải ngân trái phiếu Chính
phủ để chủ động, kịp thời trong điều
hành CSTT./.
Nguồn: Báo cáo kết quả điều hành
chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm
2016 của Vụ Chính sách tiền tệ NHNN
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CHI NHÁNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM KHU VỰC ĐBSCL

15 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN

Thu Thủy
Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL

Đ

ồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL), một
trong những vùng kinh
tế trọng điểm và năng
động của Việt Nam, được Đảng và
Nhà nước ta quan tâm tăng cường
nhiều chính sách đầu tư. Để đáp ứng
yêu cầu phát triển hội nhập, phát triển
kinh tế - tài chính vùng kinh tế trọng
điểm đầy tiềm năng này, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã thành
lập Chi nhánh tại khu vực ĐĐBSCL
và chính thức đi vào hoạt động
ngày 28/6/2001 theo Quyết định số
13/2001/QĐ-HĐQT của Hội đồng
quản trị BHTGVN. Chi nhánh được
phân công phụ trách hoạt động bảo
hiểm tiền gửi (BHTG) đối với các tổ
chức tín dụng (TCTD) thuộc địa bàn
13 tỉnh, thành trong khu vực, gồm: TP.
Cần Thơ, 12 tỉnh: Hậu Giang, Cà Mau,
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng
Tháp, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh,
Bến Tre, Tiền Giang, Long An.
Thời điểm Chi nhánh ra đời cũng
là thời điểm hoạt động của TCTD cả
nước nói chung và tại khu vực ĐBSCL
nói riêng còn chịu tác động, hệ lụy
của cuộc khủng hoảng tài chính Châu
Á năm 1997, hoạt động của TCTD khu
vực tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, đang
trong giai đoạn củng cố chấn chỉnh
theo Chỉ thị số 57-CT/TW của Bộ
chính trị. Khi đó, gần 50% TCTD có trụ
sở chính đặt tại ĐBSCL hoạt động yếu
kém, nhiều Quỹ tín dụng nhân dân
(QTDND) đang là “điểm nóng” mất khả
năng thanh toán, nguy cơ đổ vỡ, ảnh
hưởng đến sự an toàn của hệ thống
TCTD khu vực, đòi hỏi phải có biện
pháp xử lý kịp thời. Việc thành lập Chi
nhánh BHTG khu vực ĐBSCL đã đáp
ứng được yêu cầu cấp thiết của thực
tế, thực hiện chủ trương, giải pháp
đúng đắn của BHTGVN,theo tinh thần
Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết
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số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây
dựng và phát triển Khu vực ĐBSCL và
TP.Cần Thơ giai đoạn 2001-2010 và
đến năm 2020.
Qua 15 năm hoạt động, Chi nhánh
đã từng bước trưởng thành, gắn liền
với sự phát triển của địa phương và
của các tổ chức tín dụng (TCTD) khu
vực. Đến nay, tổng nguồn vốn huy
động của vùng tăng trưởng hơn 10
lần so với năm 2001, nợ xấu bình
quân duy trì ở dưới mức 2% tổng dư
nợ, số TCTD yếu kém chỉ còn 5%. Để
đạt được kết quả trên, bên cạnh sự
điều hành quyết liệt các Ngành, các
Cấp có thẩm quyền, còn có sự đóng
góp của chính sách bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) được Chi nhánh triển khai
hiệu quả trong suốt thời gian qua.
Ngay khi Chi nhánh đi vào hoạt
động, công tác chi trả tiền gửi được
bảo hiểm đã được triển khai ngay
với 397 người gửi tiền tại 6 QTDND
bị thu hồi giấy phép hoạt động, tổng
số tiền lên tới 8,2 tỷ đồng. Những
tổ chức yếu kém này sau đó được
giải thể một cách trật tự, không tạo
điểm nóng, không gây mất trật tự-an

ninh xã hội, và không gây đổ vỡ dây
chuyền. Đến nay, Chi nhánh đã chi trả
cho 492 người gửi tiền tại 10 QTDND
bị giải thể với tổng số tiền hơn 10,4
tỷ đồng.
Cùng thời điểm, công tác thông tin,
tuyên truyền được triển khai quyết
liệt, và rộng khắp các tỉnh, thành
trong khu vực, qua đó nâng cao nhận
thức và niềm tin công chúng đối với
hoạt động ngân hàng. Suốt 15 năm
qua, Chi nhánh luôn tích cực đẩy
mạnh và đa dạng các hình thức tuyên
truyền: tổ chức 20 Hội thảo, Hội nghị,
thực hiện gần 10 phóng sự, tham gia
Hội chợ triển lãm, đặc biệt là cuộc
thi “Tìm hiểu về BHTG và hoạt động
của BHTGVN”. Chi nhánh cũng tham
dự Hội chợ triển lãm 10 năm xây
dựng và phát triển vùng ĐBSCL, gần
230 tin, bài được đăng tải trên trang
thông tin điện tử của BHTGVN và các
tờ báo khác. Bên cạnh đó, Chi nhánh
phát tờ rơi, tư vấn cho công chúng để
giới thiệu chính sách, hình ảnh, hoạt
động BHTG rộng rãi đến các tầng lớp
dân cư.
Bên cạnh công tác thông tin tuyên
truyền, Chi nhánh đã đề nghị Tổng

giám đốc BHTGVN cấp mới, cấp đổi và
cấp bổ sung 190 Chứng nhận BHTG
cho các TCTD trong khu vực, đảm
bảo quyền lợi cho các tổ chức tham
gia BHTG và ổn định tâm lý người gửi
tiền. Chi nhánh cũng đã kiến nghị thu
hồi 47 Chứng nhận tham gia BHTG
đối với TCTD vị bị giải thể, sáp nhập.
Sau khi hoàn tất công tác chi trả,
Chi nhánh cử cán bộ tham gia các Hội
đồng thanh lý (HĐTL) tài sản, tích cực
phối hợp đôn đốc thu hồi nợ để trả
hết các khoản tiền gửi trên hạn mức
bảo hiểm cho người gửi tiền và theo
dõi thu hồi vốn mà BHTGVN đã chi
trả. Chi nhánh đã tham gia vào hoạt
động thanh lý tại các QTDND bị giải
thể, trong đó 02 đơn vị đã hoàn thành
nghĩa vụ trả nợ cho BHTGVN, 06 đơn
vị giải thể trước 2005 được xóa nợ.
Hiện nay, Chi nhánh đang theo dõi
hoạt động thanh lý của 02 QTD, và đã
thu hồi về cho BHTGVN gần 70% tổng
số tiền đã chi trả.
Hoạt động Giám sát từ xa và Kiểm
tra tại chỗ là hai nghiệp vụ quan trọng
của BHTGVN, đồng thời là công cụ hỗ
trợ đắc lực cho Chi nhánh NHNN khu
vực trong quá trình thực hiện tiến
trình củng cố, chấn chỉnh hoạt động
các TCTD theo chủ trương của Đảng
và Nhà nước. Qua 15 năm, Chi nhánh
đã chủ động tổ chức trên 600 cuộc
kiểm tra tại chỗ, qua đó kiến nghị

chỉnh sửa hơn 1.000 lượt vi phạm
quy định về an toàn trong hoạt động
ngân hàng và BHTG. Công tác giám
sát từ xa cũng phát hiện gần 950 lượt
vi phạm về an toàn hoạt động ngân
hàng, gửi trên 470 văn bản cảnh báo
sớm, giúp các TCTD nhìn nhận khách
quan những tồn tại, yếu kém, kịp thời
kiểm soát và ngăn chặn rủi ro.
Để các hoạt động nghiệp vụ của
Chi nhánh đạt hiệu quả, công tác
quản trị điều hành đã lấy con người
làm yếu tố quyết định. Chi nhánh
luôn chú trọng công tác bồi dưỡng,
đào tạo, phát triển cán bộ về mọi
mặt; thực hiện tốt công tác tuyển
dụng, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng,
đào tạo cán bộ phù hợp với năng lực,
sở trường, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra,
luôn khuyến khích và tạo điều kiện
để cán bộ viên chức tự đào tạo để bổ
sung kiến thức về chuyên môn. Trong
mỗi giai đoạn phát triển, các thế hệ
lãnh đạo Chi nhánh luôn bám sát,
triển khai kịp thời chỉ đạo của cấp ủy
Đảng, Ban Lãnh đạo BHTGVN; thường
xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng
cho cán bộ viên chức; vận động, tập
hợp đoàn kết, thống nhất, tạo sự tin
tưởng trong nội bộ.
Bên cạnh việc phát triển nguồn lực
nội bộ, củng cố tổ chức, Chi nhánh
luôn tích cực phối hợp chặt chẽ và
nhận được sự hỗ trợ từ phía chính

quyền địa phương, đặc biệt là các
chi nhánh NHNN trong khu vực. Đây
cũng là một trong những yếu tố then
chốt giúp Chi nhánh BHTGVN khu
vực ĐBSCL hoàn thành tốt nhiệm vụ
thời gian qua.
Tiếp tục phát huy những thành
quả đã đạt được trong 15 xây dựng
và trưởng thành, bước vào giai đoạn
phát triển mới của BHTGVN, Chi
nhánh sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ,
bám sát định hướng phát triển của
Ngành, tích cực tham gia đóng góp
ý kiến các văn bản hướng dẫn Luật
BHTG và văn bản quản trị nội bộ của
BHTGVN, đồng thời triển khai hiệu
quả các quy trình nghiệp vụ được
quy định tại Luật, đẩy mạnh công tác
giám sát chuyên sâu một cách hiệu
quả, đa dạng các hình thức thông tin
tuyên truyền tiếp tục nâng cao lòng
tin người dân vào hoạt động ngân
hàng…đẩy mạnh triển khai Dự án
(FSMIMS) . Để thực hiện nhiệm vụ
này, Chi nhánh sẽ tiếp tục xây dựng
đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên
môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ của Ngành, đồng thời góp phần
vào sự phát triển của hệ thống tài
chính; tích cực phối hợp với các cấp
ủy Đảng, chính quyền, chi nhánh
NHNN các tỉnh, thành trên địa bàn
quản lý để phục vụ công tác trao đổi
thông tin, qua đó duy trì sự ổn định
và phát triển hệ thống các TCTD./.
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ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT,
GIẢM THIỂU RỦI RO ĐẠO ĐỨC
Phòng Giám sát - BHTGVN

T

heo nhà kinh tế học người
Mỹ Paul Krugman, rủi
ro đạo đức được hiểu là
“trường hợp khi một bên
đưa ra các quyết định liên quan tới
mức độ chấp nhận rủi ro, trong khi
bên kia phải chịu tổn thất nếu các
quyết định đó thất bại”(Paul, 2009).
Nói cách khác rủi ro đạo đức nói đến
khuynh hướng người tham gia chấp
nhận rủi ro với niềm tin họ sẽ không
chịu hậu quả từ các hành động của
họ. Trong hoạt động kinh doanh
ngân hàng, rủi ro đạo đức có thể phát
sinh từ chính tổ chức tín dụng (TCTD)
hoặc từ khách hàng sử dụng vốn của
TCTD đó. Trong phạm vi bài biết này
chúng tôi chỉ đề cập đến rủi ro đạo
đức phát sinh từ phía ngân hàng, hậu
quả của nó, một số đề xuất để đổi
mới hoạt động giám sát tại BHTGVN
nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức.
Rủi ro đạo đức của ngân hàng từ
người quản lý hay nhân viên của
ngân hàng cũng đều đã xuất hiện
trong thực tế. Trước đây, khi nhắc tới
tiêu cực, bộ phận hay bị để ý nhất
là tín dụng, tuy nhiên rủi ro đạo đức
ngày nay không chỉ xảy ra đối với cán
bộ tín dụng mà còn xảy ra ở các bộ
phận khác như giao dịch viên, thủ
quỹ… Các cán bộ này chiếm đoạt
tiền của ngân hàng bằng các thủ
đoạn tinh vi như: lập hồ sơ khống, giả
mạo tên người khác để lập hồ sơ vay
vốn, thông đồng với khách hàng để
vay ké, thậm chí còn rút quỹ của ngân
hàng để chiếm đoạt… những tiêu
cực, rủi ro này xảy ra thường xuyên
trong thời gian gần đây như ở Công
ty cho thuê tài chính II, Ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn
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Để có thể đánh giá tình trạng hoạt
động của một tổ chức tham gia BHTG,
BHTGVN cần được tiếp cận đầy đủ,
chính xác, kịp thời và hiệu quả nguồn
thông tin về tổ chức đó. Điều này chỉ
được thực hiện thông qua việc phối
hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan
có chức năng thanh tra, giám sát như
NHNN, Bộ Tài chính.
Đặc biệt, cần chủ động tăng cường
phối hợp chia sẻ thông tin với NHNN
về tình hình hoạt động, xếp loại các
TCTD cũng như kết quả thanh tra của
NHNN đối với các TCTD.

Việt Nam; ở các Quỹ tín dụng nhân
dân (QTDND) như ở QTDND Trần Cao
(tỉnh Hưng Yên), QTDND Chiềng Sung
(tỉnh Sơn La)… đã được cơ quan chức
năng kiểm tra, phát hiện và xử lý.
Có thể nói sự tồn tại của rủi ro
đạo đức là điều không tránh khỏi
và hậu quả của nó vô cùng lớn, gây
thất thoát tài sản của ngân hàng và
của người gửi tiền. Khi không có đủ
nguồn vốn để trả cho người gửi tiền
thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng
mất khả năng thanh toán và nếu với
số lượng lớn thì nguy cơ đổ vỡ ngân
hàng, làm mất an toàn hệ thống là
điều khó tránh khỏi. Như vậy, tác hại
của rủi ro đạo đức là rất lớn, không
chỉ đối với ngân hàng mà cả cho nền
kinh tế.
Vấn đề làm sao để giảm thiểu được
loại rủi ro này? Trong giai đoạn tái cấu
trúc hệ thống ngân hàng như hiện
nay đây là một câu hỏi khó dành cho
các cơ quan chức năng, trong đó có

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Trong hoạt động ngân hàng,
nguyên tắc phòng ngừa rủi ro và vi
phạm cần được coi trọng hơn là chỉ
tập trung xử lý rủi ro và vi phạm xảy
ra. Do vậy, để góp phần giảm thiểu
rủi ro đạo đức, BHTGVN phải đổi mới
hoạt động giám sát, đảm bảo tốt việc
dự báo, phát hiện sớm những sai
phạm, rủi ro tiềm ẩn thông qua các
mô hình giám sát, các tiêu chí, chuẩn
mực được xây dựng phù hợp, qua
đó kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro
đối với các tổ chức tham gia BHTG sẽ
chính xác và có tính thuyết phục hơn,
tạo điều kiện thuận lợi cho BHTGVN
triển khai áp dụng phương pháp tính
phí theo mức độ rủi ro.
Để đổi mới hoạt động giám sát,
BHTGVN cần tập trung vào các nội
dung sau:
Tăng cường trao đổi thông tin với
các cơ quan có chức năng giám sát,
thanh tra

Ngoài ra, để có thêm thông tin về
hoạt động của các tổ chức tham gia
BHTG, BHTGVN cần tăng cường tiếp
cận với nhiều nguồn thông tin khác
nhau từ người gửi tiền, báo cáo từ
các cơ quan liên quan, internet…
nhằm cập nhật, phát hiện sớm các vi
phạm của các cá nhân, tổ chức có thể
phương hại đến hoạt động của các
TCTD.
Nghiên cứu, áp dụng thêm các
phương pháp giám sát
Việc giám sát hiện tại chủ yếu
nhằm đảm bảo việc chấp hành các
quy định về an toàn trong hoạt động
ngân hàng của các tổ chức tham gia
BHTG (giám sát tuân thủ), giám sát
trên cơ sở đánh giá rủi ro đối với tổ
chức tham gia BHTG theo thông lệ
quốc tế còn hạn chế. Việc giám sát
tuân thủ sẽ hạn chế trong việc đánh
giá, đo lường rủi ro cũng như đề xuất
các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Do
vậy, BHTGVN cần tiếp tục nghiên cứu,
áp dụng thêm các phương pháp
giám sát, sớm xây dựng quy trình
đánh giá rủi ro phù hợp theo chuẩn
mực và thông lệ quốc tế nhằm nâng
cao năng lực cảnh báo sớm, trong đó
cần tăng cường sử dụng phần mềm
thống kê phân tích theo các mô hình
kinh tế lượng để đưa ra những nhận

xét đánh giá chính xác.
Ngoài ra, BHTGVN cần tiếp tục xây
dựng các chuẩn mực giám sát theo
mô hình CAMELS và các tiêu chí tài
chính theo khuyến nghị của Uỷ ban
BASEL về giám sát ngân hàng nhằm
phân loại, đánh giá các tổ chức tham
gia BHTG trên cơ sở rủi ro, xác định
rủi ro tiềm tàng, kiến nghị với NHNN
có biện pháp kịp thời để giảm thiểu
tổn thất.
Hiện đại hóa cơ sở vật chất và
nguồn nhân lực
Về cơ sở vật chất, BHTGVN cần xây
dựng, đổi mới kho dữ liệu phục vụ
công tác giám sát để tiếp nhận thông
tin và chia sẻ với các cơ quan liên
quan. Bên cạnh đó BHTGVN cần xây
dựng phần mềm giám sát tiên tiến để
có thể tính toán, phân tích kịp thời,
chính xác các chỉ tiêu giám sát, nâng
cao chất lượng giám sát.
Về nguồn nhân lực: hiện tại, cán bộ
thực hiện giám sát mức độ tuân thủ
của các tổ chức tham gia bảo hiểm
là chủ yếu trong khi các nghiệp vụ
của các tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi ngày càng đa dạng và phức
tạp, vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm
công tác giám sát cần không ngừng
nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ,
cập nhật kiến thức, có khả năng phân
tích tốt để có đánh giá chính xác về
những rủi ro tiềm ẩn của các tổ chức
tham gia BHTG.
Tăng cường phối hợp với tổ chức
tham gia bảo hiểm

chức tham gia BHTG của BHTGVN,
trên cơ sở đó có thể phân tích đánh
giá và đưa ra các biện pháp, kiến nghị
phù hợp.
Tăng cường kiểm tra tiền gửi được
bảo hiểm
Thông qua việc đề nghị tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp
hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến
tiền gửi của khách hàng như sổ quản
lý và theo dõi ấn chỉ trắng; chứng từ
gửi tiền; thẻ lưu; sổ đăng ký mẫu chữ
ký của thủ quỹ, các nhân viên; quy
định nội bộ của QTDND về tiền gửi
tiết kiệm .v.v sẽ hạn chế rủi ro đạo đức
có thể gây thiệt hại cho tổ chức tham
gia BHTG và người gửi tiền, đồng thời
góp phần ngăn ngừa hành vi gian
lận, giả mạo giấy tờ nhằm trục lợi bảo
hiểm.
Xử lý sau giám sát
Theo Luật BHTG, BHTGVN tổng
hợp, phân tích và xử lý thông tin về
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kịp
thời những vi phạm quy định về an
toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây
mất an toàn trong hệ thống ngân
hàng. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro
đạo đức phát sinh, BHTGVN nên gửi
kết quả giám sát cho tổ chức tham
gia bảo hiểm khi phát hiện những rủi
ro tiềm ẩn, tư vấn để tổ chức tham
gia bảo hiểm có những sửa chữa kịp
thời, hạn chế và ngăn chặn rủi ro đạo
đức./.

Có thể khẳng định, BHTGVN không
thể giám sát mọi khía cạnh trong hoạt
động của tổ chức tham gia BHTG. Vì
vậy, việc trao đổi thường xuyên với
tổ chức tham gia BHTG là một trong
những biện pháp để nâng cao hiệu
quả hoạt động giám sát đối với tổ
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CHÍNH SÁCH BHTG VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC:
MỘT SỐ GHI NHẬN Ở HẢI PHÒNG
Phòng TTTT - BHTGVN
Cuối tháng 5/2016, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã
tổ chức sự kiện giao lưu – tuyên
truyền chính sách pháp luật về bảo
hiểm tiền gửi (BHTG) tại trường Đại
học Hải Phòng (một trường ĐH đa
ngành). Đây là lần đầu tiên BHTGVN thực hiện tuyên truyền trực
tiếp tới đối tượng thanh niên - sinh
viên.

Sinh viên – đối tượng tuyên
truyền quan trọng trong chiến
lược nâng cao nhận thức công
chúng
Đối với mọi tổ chức BHTG, mục tiêu
hoạt động chung nhất luôn là gìn giữ
niềm tin của người gửi tiền vào hệ
thống ngân hàng. Để thực hiện mục
tiêu này, bên cạnh hoạt động nghiệp
vụ kiểm tra, giám sát, hay trả tiền bảo
hiểm…, công tác thông tin tuyên
truyền cũng cần được đặc biệt quan
tâm. Luật BHTG được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua năm 2012 đã quy định rõ
một trong các quyền và nghĩa vụ của
tổ chức BHTG là tổ chức tuyên truyền
chính sách, pháp luật về bảo hiểm
tiền gửi, từ đó mở ra hành lang pháp
lý quan trọng nhằm đưa chính sách
ngày càng gần gũi hơn đối với công
chúng.
Thời gian qua, BHTGVN đã tích cực
phối hợp với các cơ quan báo chí
nhằm truyền tải thông điệp chính
sách tới công chúng, đảm bảo tính
22
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đa dạng và độ bao phủ rộng. Bên
cạnh đó, BHTGVN cũng tổ chức các
hội thảo tuyên truyền với sự tham
gia của người gửi tiền, của các tổ
chức tín dụng, đặc biệt là các QTDND
nhằm truyền thông về chức năng,
vai trò, nhiệm vụ của tổ chức BHTG
và các quy định pháp luật về BHTG.
Qua những thông tin được phổ biến,
người gửi tiền có nhận thức cơ bản về
các chính sách BHTG: hạn mức BHTG,
phạm vi tiền gửi được bảo hiểm, trình
tự, thủ tục nhận tiền bảo hiểm khi có
tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình
trạng phá sản…
Trong chiến lược chung đó, việc tổ
chức giao lưu – tuyên truyền chính
sách BHTG với sinh viên ngày càng
chiếm vị trí quan trọng, bởi đối tượng
công chúng này, một mặt đã, đang
và sẽ là những người gửi tiền tiềm
năng, mặt khác cũng đã có những
mối quan tâm và hiểu biết nhất định
về tài chính, ngân hàng. Đặc biệt, thế
hệ trẻ hàng ngày vẫn tiếp xúc với
những thông tin đa dạng, đa chiều

từ báo chí, mạng xã hội, từ các mối
quan hệ giao tiếp… do đó, càng cần
được định hướng thông tin, bổ sung
kiến thức nhằm tránh những nhận
thức, quan điểm sai lạc về chính sách
BHTG.

Chính sách BHTG và những
vấn đề sinh viên quan tâm
Sự kiện giao lưu – tuyên truyền
chính sách pháp luật về BHTG tại
trường Đại học Hải Phòng đã thu hút
được sự tham gia của gần 400 sinh
viên khoa Kế toán – tài chính và khoa
Quản trị kinh doanh, cùng các thầy
cô giáo, điều này cũng phần nào nói
lên mối quan tâm của sinh viên đối
với chính sách BHTG. Như nội dung
phát biểu khai mạc của Chủ tịch
HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy,
buổi giao lưu đã đem tới cho sinh
viên những thông tin thực tiễn nhất
về BHTG, và do đó cũng nhận được
những tương tác tích cực từ sinh viên.
Bên cạnh phần trình chiếu phóng
sự và thuyết trình giới thiệu về chính

sách BHTG và BHTGVN, một trong
những nội dung được sinh viên quan
tâm nhất là phần Câu hỏi giao lưu. Nội
dung này vốn chỉ có thời lượng dự
kiến khoảng 20 phút, tuy nhiên với số
lượng và chất lượng câu hỏi của sinh
viên, thời gian dành cho giao lưu đã
kéo dài tới gần 1 giờ. Mối quan tâm
của sinh viên liên quan tới hàng loạt
vấn đề cốt lõi của chính sách BHTG
như: phí bảo hiểm tiền gửi, hạn mức
trả tiền bảo hiểm, tiền gửi được bảo
hiểm, chính sách bảo vệ người gửi
tiền, nguồn lực của BHTGVN… Nhiều
vấn đề đã được đại diện BHTGVN giải
đáp, nhưng sinh viên vẫn tiếp tục hỏi
sâu hơn, thậm chí có những câu hỏi
được đại diện BHTGVN đánh giá là
“những câu hỏi có tính kỹ thuật rất
sâu”. Điều này cho thấy, không chỉ
tiếp cận thông tin với tư cách người
gửi tiền thuần túy, sinh viên ĐH Hải
Phòng còn quan tâm tới chính sách
BHTG bằng cái nhìn chuyên môn.
Bà Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu
trưởng trường ĐH Hải Phòng nhận
định, việc tuyên truyền chính sách
BHTG thông qua giao lưu, tìm hiểu
chính là công cụ hữu ích và thực tiễn
nhất giúp giảng viên, sinh viên các
trường đại học, đặc biệt là các khoa
kinh tế, tài chính được tiếp cận trực
tiếp về hoạt động của các TCTD, các
chính sách liên quan tới người gửi
tiền, qua đó, giúp các em sinh viên có
những định hướng tương lai tốt hơn.

Một số đề xuất và kiến nghị từ
thực tiễn triển khai
Chương trình giao lưu – tuyên
truyền chính sách BHTG tại trường
ĐH Hải Phòng mở ra nhiều vấn đề
mới đối với hoạt động tuyên truyền
của BHTGVN. Trước hết, cần nhận
thấy rằng yêu cầu truyền thông về
chính sách BHTG tới sinh viên các
trường ĐH là một yêu cầu cần thiết
nhằm đưa chính sách tới với một
nhóm công chúng đặc biệt. Ở chiều
ngược lại, sinh viên các trường ĐH
cũng thực sự có nhu cầu tìm hiểu

về chính sách BHTG. Công tác tuyên
truyền chính sách sẽ đạt hiệu quả cao
nhất khi yêu cầu về hoạt động này
của tổ chức và nhu cầu của đối tượng
mục tiêu kết nối được với nhau.
Do đó, trong thời gian tới, BHTGVN
cần đặc biệt quan tâm tới đối tượng
thanh niên – sinh viên và đẩy mạnh
các hoạt động tuyên truyền tới đối
tượng này. Là một nhóm đối tượng
mục tiêu đặc thù với bối cảnh sống
đặc thù, nền tảng hiểu biết đặc thù,
các chương trình truyền thông của
BHTGVN hướng tới sinh viên cần
được thiết kế một cách phù hợp và
nằm trong một chiến lược tổng thể.
Người viết xin nêu một số đề xuất
từ thực tiễn triển khai chương trình
tuyên truyền hướng tới sinh viên tại
ĐH Hải Phòng:
Một là, nâng cao mối quan hệ và
phối hợp tuyên truyền từ phía các
trường ĐH. Ở các địa phương, các chi
nhánh khu vực của BHTGVN có thể
triển khai ký kết bản ghi nhớ, thỏa
thuận hợp tác với các trường cao
đẳng, đại học quy mô nhỏ và vừa;
ở trung ương, Hội sở chính BHTGVN
chịu trách nhiệm ký kết biên bản
ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các
trường có quy mô lớn, nhằm đặt nền
tảng cho các hoạt động tuyên truyền
sâu hơn trong tương lai.

Hai là, cần phối hợp đồng bộ các
chương trình tuyên truyền tới đối
tượng sinh viên như: bên cạnh các
sự kiện giao lưu, nên có sự lồng ghép
nội dung về BHTG trong chương
trình học, tổ chức các buổi sinh hoạt
chuyên đề về BHTG với sinh viên các
ngành liên quan tới tài chính – ngân
hàng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
chính sách BHTG trong phạm vi các
trường…
Ba là, trong việc thiết kế chương
trình truyền thông, nên có sự lồng
ghép với các nội dung phổ biến
kiến thức tài chính nhằm nâng cao
nền tảng hiểu biết của sinh viên, vừa
tuyên truyền về chính sách BHTG,
vừa truyền đạt những kinh nghiệm,
kỹ năng quản lý, sử dụng dịch vụ tài
chính, ngân hàng và BHTG một cách
thực tế, gần gũi, dễ hiểu để sinh viên
áp dụng vào cuộc sống .
Bốn là, bên cạnh hoạt động truyền
thông, có thể triển khai hoạt động
hướng nghiệp, để một mặt, giúp
BHTGVN tìm kiếm, bồi dưỡng và
tuyển dụng những cá nhân xuất sắc
ngay từ ghế nhà trường. Mặt khác,
hoạt động hướng nghiệp cũng sẽ tác
động một cách tích cực tới hiệu quả
truyền thông, nâng cao hình ảnh, vai
trò, uy tín của BHTGVN đối với sinh
viên. /.
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5 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Chất lượng tín dụng có dấu hiệu cải thiện
Trong tháng 5/2016, tín dụng vẫn tiếp tục tăng theo đà
tăng trưởng đều từ đầu năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng
nợ quá hạn 6,22%, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng.
Trong khi, nợ xấu giảm xuống trong thời gian qua chủ yếu
do bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng
(VAMC).

Phòng Giám sát - BHTGVN

T

ính đến cuối tháng 5/2016, đã có 92 ngân hàng,
1 ngân hàng hợp tác (NHHT), 3 tổ chức tài chính
vi mô (TCTCVM) và 1.156 quỹ tín dụng nhân dân
(QTDND) tham gia BHTG. Tình hình hoạt động
của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:

Tình hình lãi suất:
Lãi suất huy động VNĐ:

Lãi suất huy động bình quân VND tháng 5/2016
Nguồn: Tổng hợp 39 NHTM
Tiếp tục xu hướng tăng lãi suất từ tháng trước, lãi suất
huy động VND trong tháng 5/2016 vẫn tăng nhẹ ở hầu hết
các kỳ hạn với mức tăng từ 0,3 -1%/năm. Ở kỳ hạn ngắn, lãi
suất xoay quanh trần 5,5%/năm, trong khi ở kỳ hạn dài đa
số các ngân hàng áp dụng từ 6,5-8%/năm. Tuy nhiên, theo
ghi nhận mặt bằng lãi suất huy động VND của các NHTM
vẫn tuân thủ trần lãi suất theo quy định của NHNN.
Lãi suất huy động USD:
Đầu tháng 5/2016, NHNN ban hành văn bản số 3254/
NHNN-TTGSNH và 3255/NHNN-TTGSNH về chấn chỉnh việc
thực hiện quy định lãi suất huy động. Theo đó, NHNN yêu
cầu các TCTD, chi nhánh NHNN nghiêm túc chấp hành các
quy định hiện hành về lãi suất huy động, đặc biệt là huy
động USD; đồng thời, nghiêm cấm việc thực hiện các biện
pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động USD,
nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động
vốn. Đây là biện pháp chấn chỉnh kịp thời của NHNN trước
tình hình thị trường thời gian qua xuất hiện một số ngân
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hàng lách luật vượt trần lãi suất huy động USD để thu hút
ngoại tệ.
Lãi suất cho vay VNĐ:
Trong khi lãi suất huy động bình quân trong tháng có xu
hướng tăng thì lãi suất cho vay lại có xu hướng giảm. Theo
đó, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,08%, từ 9,35% trong
tháng 4 xuống còn 9,27%/năm. Đây cũng là mức thấp nhất
trong năm và thấp hơn 0,3% so với đầu năm. Đây được cho
là tín hiệu tích cực đối với thị trường vốn nói chung đồng
thời giúp giảm áp lực tăng lên lãi suất huy động và lãi suất
liên ngân hàng thời điểm này.
Lãi suất cho vay USD:
Theo thông tư 24/2015/TT-NHNN, các doanh nghiệp
xuất khẩu không được vay vốn bằng ngoại tệ từ ngày
31/3/2016. Theo đánh giá trên thị trường, quy định này có
điểm bất cập, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp
và không nhận được sự ủng hộ của thị trường. Việc một số
ngân hàng có nhiều loại sản phẩm “lách luật” cho vay (như:
cho vay VND có đảm bảo bằng ngoại tệ; cho vay VND theo
lãi suất USD; cho vay VND tính theo lãi suất EUR) được cho
là hệ quả tất yếu.
Trước tình hình đó, NHNN đã ban hành Thông tư số
07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 24/2015/TT-NHNN về quy định cho vay bằng ngoại
tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú. Với thông
tư này, việc cho vay lại ngoại tệ sẽ có tác động thúc đẩy
nhu cầu ngoại tệ trong thời gian tới. Mặt khác, nếu lãi suất
huy động USD vẫn tiếp tục dừng ở 0%, các ngân hàng vẫn
bị động về nguồn vốn ngoại tệ cho vay và đứng trước rủi
ro thanh khoản ngoại tệ. Điều này đòi hỏi NHNN tiếp tục
có những biện pháp tháo gỡ khó khăn tiếp theo cho thị
trường trong thời gian tới.

Hệ thống NHTM:
Số liệu về hoạt động của hệ thống các NHTM tính đến
thời điểm 31/5/2016 như sau:

Quy mô nguồn vốn tăng mạnh
Tổng nguồn vốn toàn hệ thống cuối tháng 5 năm 2016
đạt mức 7.281 nghìn tỷ đồng, có mức tăng trưởng cao
4,14% so với cuối năm 2015. Kết quả này đạt được chủ
yếu dựa vào tăng trưởng huy động vốn, đây cũng là loại
nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn
vốn (chiếm 83,7%).
Vốn huy động tiếp tục xu hướng tăng trưởng
Thông tư 06/2016/TT-NHNN ban hành ngày 27/05/2016
được dự đoán sẽ khiến các ngân hàng đẩy mạnh hoạt
động huy động vốn để đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ nguồn
vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 60% xuống 40%
đến năm 2018. Ngay sau khi Thông tư 06/2016/TT-NHNN
được ban hành, vốn huy động của hệ thống ngân hàng
tăng 6,97% so với cuối năm 2015, từ 5.697 nghìn tỷ đồng
lên 6.094 nghìn tỷ đồng.
Trong tháng 5/2016, tốc độ tăng trưởng vốn huy động từ
thị trường 1 (2,32%) cao gần gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng
bình quân hàng tháng từ đầu năm đến nay (1,38%); Trong
đó, so với cuối năm 2015, tổng số huy động bằng VND là
4.760 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6%, vốn huy động bằng ngoại
tệ tiếp tục giảm 5,97%, chỉ còn mức 629 nghìn tỷ đồng. Sau
khi NHNN công bố mức lãi suất huy động USD mức 0%/
năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức theo Quyết
định 2589/QĐ-NHNN ngày 15/12/2015, lượng vốn huy
động USD giảm dần trong những tháng qua.
Quy mô tín dụng tăng trưởng tốt
Hoạt động tín dụng của toàn hệ thống tiếp tục tăng
trưởng tốt, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong
5 tháng đầu năm 2016 đạt mức cao 5,64%. Kết quả này đạt
được nhờ vào tín hiệu phục hồi của nền kinh tế khiến các
doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vay
vốn nhiều hơn và các ngân hàng dành vốn để cho vay sản
xuất tiêu dùng thay cho đầu tư vào trái phiếu Chính phủ có
lãi suất thấp, kỳ hạn dài.

Thu nhập – Chi phí giảm so với cùng kỳ năm 2015
Đến cuối tháng 5/2016, chênh lệch thu nhập - chi phí
của hệ thống là 21.187 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ
năm 2015. Kết quả kinh doanh của hệ thống tăng mạnh so
với tháng trước. Đến nay, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
(ROA) của toàn hệ thống đạt 0,29%. Trong đó, nhóm ngân
hàng 100% vốn nước ngoài là nhóm hiệu quả nhất theo
tiêu chí này với tỷ lệ ROA = 0,71%. Tuy nhiên, theo tỷ suất
sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) thì nhóm ngân hàng
thương mại Việt Nam có hiệu quả cao nhất với tỷ lệ ROE
= 4,6%.

Hệ thống QTDND, NHHT và TCTCVM:
Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản tăng
Tính đến 31/5/2016, tổng tài sản của toàn hệ thống
QTDND, NHHT và TCTCVM tăng 9,1% so với đầu năm. Trong
đó, vốn huy động là cấu phần chính của tổng nguồn vốn,
chiếm 84,8% tổng nguồn vốn, có tốc độ tăng cao nhất so
với các nguồn vốn khác, tăng 12,8% so với đầu năm. Toàn
bộ vốn huy động là từ các tổ chức kinh tế, cá nhân. Vốn
huy động tăng và ổn định đảm bảo cho hoạt động của hệ
thống QTDND có thể mở rộng quy mô, duy trì hoạt động,
tăng trưởng một cách ổn định và bền vững. Trong điều
kiện mặt bằng lãi suất thấp và cạnh tranh gay gắt với các
ngân hàng thương mại đang mở rộng địa bàn hoạt động
về các vùng nông thôn như hiện nay thì việc duy trì tốc độ
tăng ổn định vốn huy động của hệ thống QTDND là một
thành tựu đáng kể đối với toàn hệ thống.
Chất lượng tín dụng chưa được cải thiện
Tổng dư nợ cho vay của khối tăng 1,7% so với đầu năm.
Tuy nhiên nợ quá hạn cũng tăng mạnh 15,4% so với đầu
năm, chiếm 1,7% tổng dư nợ. Điều này cho thấy khối
QTDND, NHHT và TCTCVM cần lưu ý trong việc kiểm soát
chất lượng tín dụng khi mở rộng quy mô cho vay.
Tính đến 31/3/2016, toàn hệ thống QTDND thực hiện
trích lập dự phòng rủi ro đạt 680 tỷ đồng, tuy nhiên trong
đó dự phòng rủi ro cụ thể chỉ đạt mức 176 tỷ đồng, giảm
0,2% so với cuối năm 2015. Nợ quá hạn tăng so với các quý
trước nhưng dự phòng rủi ro cụ thể lại giảm xuống đòi hỏi
các QTDND phải tăng cường quản trị rủi ro cho vay, đặc
biệt trong công tác trích lập dự phòng rủi ro, đảm bảo khả
năng bù đắp những tổn thất cho vay có thể xảy ra.
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Kết quả kinh doanh tiếp tục tăng
trưởng tốt
Tổng thu nhập đạt 4.521 tỷ đồng,
trong đó, thu từ lãi chiếm chủ yếu
97,5% tổng thu nhập. Tổng chi phí
3.787 tỷ đồng, trong đó, chi phí trả
lãi chiếm 61,6% tổng chi phí. Chênh
lệch thu nhập, chi phí đạt hơn 733 tỷ
đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm
2015. Toàn khối có 1.066/1.157 đơn vị
(92,1%) có kết quả kinh doanh có lãi.

Một vài nhận định và lưu ý:
Đối với hệ thống NHTM:
Thứ nhất, quy mô tài sản, nguồn
vốn, hoạt động huy động vốn của hệ
thống đều tăng trưởng tốt. Điều này
cho thấy ngân hàng vẫn là kênh đầu
tư đáng tin cậy của người dân.

cần tiếp tục được thực hiện chặt chẽ,
nghiêm túc để phòng tránh, phát
hiện kịp thời các vấn đề, tránh gây tác
động lớn đến cả hệ thống ngân hàng
nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói
chung.
Đối với hệ thống QTDND:
Một là: Hệ thống QTDND, NHHT,
TCTCVM liên tục tăng vốn, tuy nhiên
mức tăng vốn vẫn ở mức thấp, tỷ lệ
vốn tự có/tổng tài sản thấp. Cá biệt
có một số đơn vị có lỗ lũy kế kéo dài
lớn hơn giá trị thực của vốn điều lệ và
các quỹ.

Thứ hai, cần theo dõi chặt chẽ diễn
biến về lãi suất huy động do việc ban
hành Thông tư 06/2016/TT-NHNN có
thể tác động đến tình hình huy động
vốn của các ngân hàng.

Hai là: Tồn tại một số đơn vị hoạt
động không hiệu quả do phát sinh
rủi ro đạo đức, rủi ro tín dụng và rủi
ro điều hành đã ảnh hưởng không
nhỏ đến uy tín và năng lực cạnh tranh
của hệ thống. Việc vi phạm đạo đức
tại một số QTDND ảnh hưởng xấu
tới hoạt động và có thể gây mất khả
năng chi trả, phải thu hồi giấy phép
hoạt động.

Thứ ba, việc giám sát, kiểm tra đối
với các ngân hàng trong hệ thống

Ba là: Năng lực quản trị rủi ro cho
vay tại một số QTDND còn hạn chế.

Cho đến nay, hoạt động cho vay
là hoạt động cơ bản và quan trọng
của hệ thống QTDND với dư nợ cho
vay thường chiếm trên 75% tổng tài
sản và thu nhập từ lãi thường chiếm
trên 98% tổng thu nhập của hệ thống
QTDND. Đặc thù của hoạt động ngân
hàng là kinh doanh gắn liền với rủi
ro, do đó, song hành với hoạt động
cho vay, rủi ro cho vay là một trong
những loại rủi ro trọng yếu, có ảnh
hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng.
Rủi ro trong hoạt động cho vay có thể
xuất phát từ kiểu “Cho vay quan hệ”,
hay còn gọi là “cho vay dưới chuẩn”
một trong những hiện tượng khá
phổ biến diễn ra tại một số QTDND
trong thời gian gần đây. Dù mức độ
ảnh hưởng của rủi ro cho vay có thể
khác nhau: giảm lợi nhuận khi không
thu hồi được lãi vay, không thu hồi
được cả vốn lẫn lãi, bị lỗ, mất vốn…
hoặc thậm chí phá sản, gây hậu quả
nghiêm trọng, các QTDND cần nhận
rõ vai trò của quản trị hiệu quả rủi ro
cho vay và có những biện pháp thích
hợp nhằm giảm thiểu rủi ro này./.

CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC TỔ CHỨC
THAM GIA BHTG CÁC THÁNG ĐẦU NĂM 2016

T

rong những tháng đầu
năm 2016, BHTGVN đã
tiếp tục kiện toàn bộ máy
tổ chức và hoạt động, các
văn bản quản trị điều hành được tích
cực nghiên cứu, xây dựng và ban
hành nhằm triển khai Luật BHTG; dự
án FSMIMS hợp phần BHTGVN đang
đi vào giai đoạn kiểm thử. Trong bối
cảnh đó, căn cứ kế hoạch kiểm tra
năm 2016 được Hội đồng quản trị
phê duyệt, công tác kiểm tra trong
toàn hệ thống cũng được triển khai
một cách tích cực ngay từ đầu năm.
Tính đến 31/05/2016 toàn hệ thống
đã thực hiện kiểm tra 169 tổ chức
tham gia BHTG (bao gồm 154 QTDND
và 15 ngân hàng), đạt 36,3% kế hoạch
cả năm. Nội dung kiểm tra tập trung
vào kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về BHTG, trọng
tâm là kiểm tra việc tính và nộp phí
BHTG. Đối với một số QTDND xếp loại
ở mức 4 và mức 5 theo kết quả của
báo cáo giám sát từ xa, BHTGVN tiếp
tục thực hiện việc kiểm tra chuyên
sâu về tiền gửi được bảo hiểm theo
Hướng dẫn số 353/HD-BHTG113 ngày
08/06/2015 của Tổng giám đốc BHTGVN nhằm phát hiện kịp thời các vi
phạm, góp phần bảo đảm quyền lợi
của người gửi tiền. Công tác kiểm
tra cho thấy, nhìn chung các tổ chức
tham gia BHTG đều chấp hành tương
đối tốt các quy định của pháp luật về
BHTG. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai
sót và tồn tại, cụ thể:
i) Có 128/169 đơn vị vi phạm quy
định về việc tính và nộp phí BHTG,
trong đó: khối ngân hàng có 04/15
đơn vị nộp thừa phí với số tiền là
5.749.000đồng và 04/15 đơn vị nộp
thiếu phí với số tiền là 1.068.925.000
đồng; khối QTDND có 105/154
đơn vị nộp thừa phí với số tiền
214.620.000đồng và 15/154 đơn vị
nộp thiếu phí với số tiền 41.695.000
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Phòng Kiểm tra - BHTGVN
đồng. Nguyên nhân chủ yếu của việc
tính thừa, thiếu phí là do các đơn vị
xác định chưa chính xác các loại tiền
gửi được bảo hiểm theo quy định
hoặc nhầm lẫn trong khâu nhập mã
các thành phần kinh tế, một số đơn vị
tính sai số học… Trong quá trình kiểm
tra, các đoàn kiểm tra của BHTGVN đã
chỉ rõ nguyên nhân, hướng dẫn và
giải thích cho các đơn vị để hạn chế
sai sót trong việc tính toán phí phải
nộp trong các kỳ tính phí tiếp theo.
ii) Có 72/169 đơn vị vi phạm về hồ
sơ pháp lý tham gia BHTG, trong đó có
69 QTDND và 03 ngân hàng. Nguyên
nhân vi phạm là do các đơn vị chưa
gửi bổ sung kịp thời những thay đổi
về hồ sơ pháp lý đã được cấp có thẩm
quyền quyết định chuẩn y như: tăng
vốn điều lệ, nội dung hoạt động, thay
đổi về thành viên HĐQT, Ban điều
hành, Ban kiểm soát…
iii) Có 26/169 đơn vị vi phạm việc
chấp hành quy định về thông tin báo
cáo, trong đó có 22 QTDND và 04
ngân hàng, cụ thể là không gửi hoặc
chậm gửi báo cáo so với quy định.
iv) Có duy nhất 01 QTDND vi phạm
quy định về niêm yết chứng nhận
BHTG, nội dung của việc BHTG do
niêm yết không đủ theo quy định.
Trong 5 tháng đầu năm 2016,
BHTGVN cũng đã tiến hành kiểm tra
chuyên sâu về tiền gửi được bảo hiểm
đối với 12 QTDND có vấn đề, bao gồm
08 QTDND xếp loại ở mức 4 và 04
QTDND xếp loại ở mức 5. Qua kiểm
tra cho thấy, đa số các QTDND được
kiểm tra đã cung cấp đầy đủ hồ sơ,
tài liệu, chứng từ liên quan đến tiền
gửi của khách hàng. Tuy vậy vẫn còn
có QTD không cung cấp đủ hồ sơ, tài
liệu, chứng từ theo yêu cầu của Đoàn
kiểm tra, không có quy định nội bộ về
tiền gửi tiết kiệm; một số QTD chưa

chấp hành tốt việc hạch toán thu chi
tiền mặt theo đúng nguyên tắc hạch
toán kế toán và theo đúng quy định
của NHNN; không đăng ký chữ ký
mẫu của thủ quỹ, kế toán, kiểm soát,
người phê duyệt; một số hồ sơ gửi
tiền thiếu các yếu tố như số chứng
minh thư nhân dân, không đầy đủ
chữ ký của người gửi tiền, chữ ký của
thủ quỹ, không có bảng kê các loại
tiền nộp.
Sau mỗi cuộc kiểm tra, các đoàn
kiểm tra của BHTGVN đều có văn bản
kết luận ghi nhận cụ thể tình hình
và kết quả của từng đơn vị. Những
vấn đề còn tồn tại, những vi phạm
quy định của pháp luật về BHTG
được phát hiện trong quá trình kiểm
tra đều được tìm hiểu, phân tích rõ
nguyên nhân và có kiến nghị với các
đơn vị được kiểm tra để kịp thời có
biện pháp khắc phục, bổ sung những
tài liệu còn thiếu cũng như chấn
chỉnh việc tuân thủ pháp luật hoặc
kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền xử lý theo đúng quy
định, đồng thời thông báo, kiến nghị
NHNN tỉnh, thành phố đóng trên địa
bàn xem xét xử lý, chấn chỉnh và phối
hợp đôn đốc khắc phục.
Để nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra trong thời gian tới, đội ngũ
cán bộ làm công tác kiểm tra cũng
cần nỗ lực không ngừng để nâng cao
kiến thức, trau dồi trình độ chuyên
môn và tham gia tích cực vào quá
trình nghiên cứu, soạn thảo các văn
bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ
kiểm tra để đảm bảo tuân thủ Luật
BHTG và phù hợp với thực tiễn hoạt
động của các tổ chức tham gia BHTG.
BHTGVN sẽ theo dõi chặt chẽ các đơn
vị có vi phạm, phối hợp với NHNN
trong việc chia sẻ thông tin nhằm
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt
động kiểm tra của toàn hệ thống./.
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Hội nghị Ban chấp hành
Công đoàn BHTGVN lần thứ IX,
khóa III nhiệm kỳ 2013-2018

• Đồng chí Ngô Quang Lương
được bầu làm Chủ tịch Công
đoàn BHTGVN

N

gày 30/6, tại Hà Nội đã
diễn ra Hội nghị Ban chấp
hành (BCH) Công đoàn
Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) lần thứ IX, khóa III –
nhiệm kỳ 2013-2018.
Hội nghị đã bầu bổ sung hai Ủy
viên BCH và chức danh Chủ tịch Công
đoàn BHTGVN, nhiệm kỳ 2013-2018.
Đ/c Ngô Quang Lương đã trúng cử
chức danh Chủ tịch Công đoàn BHTGVN thay đồng chí Nguyễn Mạnh
Dũng nghỉ hưu theo chế độ.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả
thực hiện Nghị quyết hội nghị BCH
lần thứ VIII với các nội dung: xây dựng
kế hoạch hoạt động năm 2016; tổ
chức tuyên truyền chính sách pháp
luật của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân
hàng (NH) và của BHTGVN; tham gia,
tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm
thành lập ngành NHVN. Bên cạnh đó,
Công đoàn còn tham gia đóng góp ý
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kiến xây dựng hệ thống thang, bảng
lương mới, hệ thống văn bản quản
lý, điều hành nội bộ; thực hiện bình
xét các danh hiệu thi đua toàn diện
và chuyên đề công đoàn năm 2015
trong toàn hệ thống.
Những tháng tiếp theo của năm
2016, BCH tập trung một số vấn đề
trọng tâm: sớm ban hành Quy chế
phối hợp giữa Ban lãnh đạo và Công
đoàn BHTGVN; chuẩn bị thủ tục cần
thiết cho việc thành lập hai Công
đoàn cơ sở tại chi nhánh mới (Chi
nhánh khu vực Tây bắc bộ và chi
nhánh tại Đà Nẵng). “Cùng với đó là
tập trung tuyên truyền chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước,
chỉ đạo của Công đoàn NHVN và BHTGVN; phối hợp triển khai thực hiện
tốt Quy chế dân chủ, thường xuyên
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
của cán bộ, viên chức lao động, thực
hiện tốt công tác chính sách pháp
luật, tư vấn pháp luật để đảm bảo
quyền, lợi ích hợp pháp của người lao
động…” – đ/c Chủ tịch Công đoàn
BHTGVN nhấn mạnh.

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Tín dụng tăng 6,34% trong 6
tháng đầu năm– đây là số liệu
thống kê tính đến ngày 21/6 của
NHNN. Trong đó, tín dụng bằng
đồng Việt Nam tăng 7,63% và
chiếm 91,04% tổng tín dụng nền
kinh tế; ngược lại tín dụng bằng
ngoại tệ giảm 5,25% so với cuối
năm 2015.Cơ cấu tín dụng 5 lĩnh
vực ưu tiên: dư nợ cho vay phục
vụ phát triển nông nghiệp nông
thôn (không bao gồm dư nợ cho
vay của Ngân hàng Chính sách xã
hội và Ngân hàng Phát triển Việt
Nam) đến cuối tháng 6/2016 ước
đạt 886.000 tỷ đồng, tăng 4,98%
so với cuối năm 2015; cho vay lĩnh
vực xuất khẩu đạt 183.418 tỷ đồng,
tăng 5,53%. Cùng với đó, cho vay
doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn
1 triệu tỷ đồng, tăng 2,62%; cho vay
công nghiệp ưu tiên đạt 121.527 tỷ
đồng, tăng 2,37%; cho vay lĩnh vực
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
cao đạt 28.617 tỷ đồng, tăng 1,45%.
Quy định 2 trường hợp được
gia hạn của trái phiếu đặc biệt.
Ngày 16/6, NHNN ban hành Thông
tư số 08/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số
19/2013/TT-NHNN quy định về việc
mua, bán và xử lý nợ xấu của Công
ty Quản lý tài sản của các tổ chức
tín dụng Việt Nam (VAMC). Thông
tư 08 bổ sung quy định về gia hạn
thời hạn của trái phiếu đặc biệt,
trong đó nêu rõ 2 trường hợp được
gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc
biệt do VAMC phát hành.Thứ nhất
là, TCTD đang thực hiện phương án
cơ cấu lại theo đề án, phương án đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thứ hai là, TCTD gặp khó khăn về tài
chính mà việc trích lập dự phòng rủi
ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC
đã phát hành dẫn đến chênh lệch
thu chi trước thuế dự kiến của năm
được đề nghị gia hạn trái phiếu đặc
biệt bị âm.

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở
xã hội tại NHCSXH là 4,8%/năm.
Ngày 06/6/2016, Thủ tướng Chính
phủ ký Quyết định số 1013/QĐ-TTg
về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã
hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) theo quy định tại Nghị
định 100/2015/NĐ-CP của Chính
phủ, theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi
của NHCSXH đối với các đối tượng
quy định tại Nghị định sẽ là 4,8%/
năm, lãi suất nợ quá hạn được tính
bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Quyết định này có hiệu lực đến hết
ngày 31/12/2016 và được áp dụng
cho tất cả các khoản vay còn dư nợ
trong năm 2016.
Ngân hàng Nhà nước mở lại cho
vay ngoại tệ đến hết 31/12/2016.
Ngày 27/5, NHNN ban hành Thông
tư số 07/2016 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 24/2015 quy
định hoạt động cho vay bằng ngoại
tệ.Theo đó, một nhóm đối tượng là
các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ lại
được vay vốn bằng ngoại tệ, sau khi
đã có quy định dừng cho vay với đối
tượng này từ 1/4/2016. Tuy nhiên, để
được vay ngoại tệ, các đối tượng này
cần đảm bảo điều kiện mà Thông tư
07/2016 quy định là khi được tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài giải ngân vốn vay, khách hàng
vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cho vay theo hình
thức giao dịch hối đoái giao ngay,
trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của
khách hàng để thực hiện giao dịch
thanh toán mà pháp luật quy định
đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại
tệ.
Ngân hàng Nhà nước chính thức
sửa đổi Thông tư 36. Ngày 27/5,
NHNN ban hành Thông tư 06/2016/
TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 36/2014/TT
quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm
an toàn trong hoạt động của tổ chức

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn
Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực
Công đoàn NHVN đánh giá cao
những nỗ lực, cố gắng của tập thể
BCH Công đoàn BHTGVN và nêu ý
kiến chỉ đạo cụ thể về các giải pháp
tháo gỡ kiến nghị về chuyên môn,
kinh phí hoạt động Công đoàn, công
tác đào tạo, thông tin tuyên truyền và
phối hợp giữa Công đoàn BHTGVN
với Công đoàn NHVN với các tổ chức
chính trị, đoàn thể khác.
Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo
BHTGVN, đ/c Nguyễn Quang Huy
biểu dương những đóng góp, cống
hiến của Công đoàn các cấp góp
phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của tổ chức, đảm bảo chăm lo, bảo
vệ tốt quyền lợi của người lao động.
Cùng với chuyên môn, Công đoàn đã
khơi dậy lòng nhiệt tình, tinh thần làm

việc hồ hởi, phấn khởi trong cán bộ
viên chức BHTGVN, từ đó tạo ra bầu
không khí đoàn kết, dân chủ, cởi mở.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo có nhiều
biện pháp thiết thực thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở, lắng nghe nguyện
vọng của người lao động BHTGVN.
Đ/c Nguyễn Quang Huy cũng cam
kết chỉ đạo Công đoàn BHTGVN tham
gia tích cực hơn trong các hoạt động
công đoàn ngành NH; đồng thời tạo
điều kiện tối đa cho hoạt động công
đoàn.
Nhân dịp này, Công đoàn NHVN
cũng trao tặng cờ thi đua, bằng khen
của Tổng Liên đoàn Lao động VN,
Công đoàn NHVN cho các cá nhân và
tập thể của BHTGVN đã có thành tích
xuất sắc trong hoạt động công đoàn
thời gian vừa qua./.

BHTGVN ra mắt website
phiên bản mới từ ngày 21/6/2016

N

hằm đáp ứng nhu cầu
phát triển và mục tiêu
chiến lược truyền thông
của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN), từ ngày 21/6/2016
BHTGVN đã ra mắt website phiên bản
mới tại địa chỉ www.div.gov.vn.

Giao diện website phiên bản mới
được thiết kế lại theo xu hướng đơn
giản nhưng hiện đại với nhiều tiện
ích và phù hợp với đặc thù của hoạt
động BHTG tại Việt Nam. Các chuyên
mục được kết cấu khoa học, hợp lý.
Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo lưu trữ và
bảo mật thông tin, tăng tính tương
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tác của website với các đối tượng
công chúng như: người gửi tiền, tổ
chức tham gia BHTG, các chuyên gia
kinh tế - lập pháp, các cơ quan truyền
thông – báo chí và các bên có liên

quan, qua đó góp phần nâng cao
hiệu quả tuyên truyền chính sách
BHTG./.

BHTGVN tham dự Hội nghị thường
niên APRC 14 và Hội thảo quốc tế
tại Philippines

T

ừ ngày 14-18/06/2016, Hội
nghị thường niên lần thứ
14 của Ủy ban Châu Á –
Thái Bình Dương (APRC)
– Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc
tế (IADI) và Hội thảo quốc tế với chủ
đề “Nâng cao nhận thức công chúng
về bảo vệ người gửi tiền” đã được
tổ chức tại thành phố Iloilo – Philippines. Sự kiện quy tụ sự tham gia của
các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong
khu vực và quốc tế. Đoàn BHTGVN
do Phó Tổng giám đốc Ngô Quang
Lương dẫn đầu tham dự chuỗi sự
kiện.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện tại
Philippines, hội nghị thường niên của
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Ủy ban Châu Á – Thái Bình Dương APRC lần thứ 14 đã chia sẻ thông
tin về Hội nghị thường niên Hội
đồng điều hành IADI được tổ chức
vào cuối tháng 5 vừa qua, cập nhật
những thay đổi quan trọng của các
hệ thống bảo hiểm tiền gửi trong
khu vực, đồng thời thảo luận các giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của Ủy ban châu Á – Thái Bình
Dương. Hội nghị cũng chứng kiến sự
chuyển giao vai trò đăng cai tổ chức
hội thảo quốc tế và hội nghị thường
niên của Ủy ban Châu Á – Thái Bình
Dương (APRC) lần thứ 15 vào năm
sau cho Tổng công ty BHTG Indonesia.

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài. Cụ thể, hệ số rủi ro cho các
khoản vay bất động sản đã được
Thông tư 06 nâng từ 150% lên 200%.
Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn
cho vay trung dài hạn vẫn được giữ
nguyên 60% từ nay đến 31/12/2016,
rồi giảm dần xuống 50% từ 1/1/2017,
và từ 1/1/2018 sẽ xuống 40%. Một
điểm sửa đổi khác nữa là tăng tỷ lệ
mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ
so với nguồn vốn ngắn hạn của chi
nhánh ngân hàng nước ngoài từ
15% lên 35%, của ngân hàng thương
mại nhà nước từ 15% lên 25%.
Bộ Tài chính yêu cầu VietinBank,
BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt.
Ngày 18/5, Bộ Tài chính đã có công
văn số 6715 gửi NHNN đề nghị NHNN
chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà
nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank) biểu quyết chia cổ tức
năm tài chính 2015 bằng tiền mặt
và nộp toàn bộ số cổ tức được chia
cho phần vốn nhà nước tại 2 ngân
hàng nêu trên vào Ngân sách nhà
nước. Sau khi nhận kiến nghị của Bộ
Tài chính, các đơn vị chức năng của
NHNN đang xem xét đánh giá mặt
thuận lợi của việc chuyển cổ tức vào
ngân sách Nhà nước và khó khăn
của các tổ chức tín dụng để đề xuất
chính sách thực hiện, phù hợp với đề
án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín
dụng đã được Chính phủ thông qua
và báo cáo Chính phủ về vấn đề này.
Chấn chỉnh việc thực hiện quy
định về lãi suất huy động. Trước
thông tin phản ánh trên thị trường
xuất hiện một số ngân hàng lách
luật vượt trần lãi suất huy động USD
để thu hút ngoại tệ, ngày 06/5/2016,
NHNN đã ban hành các văn bản
số 3254/NHNN-TTGSNH và 3255/
NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài nghiêm túc chấp hành các quy
định hiện hành cũng như chỉ đạo

của Thống đốc về lãi suất huy động,
đặc biệt là huy động USD. Đồng thời
nghiêm cấm việc thực hiện các biện
pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi
suất huy động USD, nghiêm cấm
cạnh tranh không lành mạnh trong
huy động vốn.
Kỷ niệm 65 năm Ngày thành
lập ngành Ngân hàng Việt Nam.
Ngày 26/4/2016 ngành Ngân hàng
đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65
năm ngày thành lập (6/5/1951
– 6/5/2016) và đón nhận Huân
chương Hồ Chí Minh lần thứ 3. Tại
buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết,
trong giai đoạn 2016-2020, NHNN sẽ
tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ
nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp
phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng
kinh tế ở mức hợp lý, bền vững.
Trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 65 năm
thành lập ngành, NHNN đã tổ chức
nhiều sự kiện như tổ chức Chương
trình về nguồn, phát hành tiền lưu
niệm, giao lưu thể thao, cuộc thi ảnh
“Khoảnh khắc yêu thương”…
Gói tín dụng 30.000 tỷ tiếp tục
giải ngân các hợp đồng đã ký
trước 31/3/2016. Ngày 26/4/2016,
NHNNcó Công văn số 2947/NHNNTD xin ý kiến Bộ Xây dựng và Bộ
Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ
tướng Chính phủ về việc gia hạn
giải ngân tái cấp vốn Chương trình
cho vay hỗ trợ nhà ở. Tuy nhiên, sau
khi nhận được ý kiến của Bộ Xây
dựng và Bộ Tài chính tại Công văn
số 7023/BTC-TCNH ngày 24/5/2016,
NHNN xét thấy ý kiến của các Bộ
chưa được thống nhất về đối tượng
và tổng số tiền đề nghị giải ngân tái
cấp vốn vượt 30.000 tỷ đồng đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, NHNN chỉ đạo các
ngân hàng tham gia Chương trình
kể từ ngày 01/6/2016 tiếp tục giải

Với hội thảo quốc tế, các tổ chức
BHTG được tiếp cận với các phương
pháp, công cụ truyền thông sáng tạo,
đạt hiệu quả cao, đồng thời học hỏi từ
các nghiên cứu trường hợp về những
hoạt động truyền thông thành công
của một số tổ chức bảo hiểm tiền gửi
năng động trong khu vực và quốc
tế. Bên lề Hội nghị thường niên 14
và Hội thảo quốc tế, triển lãm APRC

về truyền thông cũng được tổ chức
để đại biểu tham dự có thể trực tiếp
tìm hiểu tài liệu nâng cao nhận thức
công chúng của từng quốc gia.
Bên lề chuỗi sự kiện, Phó Tổng
giám đốc Ngô Quang Lương cùng
đoàn BHTGVN đã gặp gỡ và trao đổi
cùng các tổ chức BHTG trong khu
vực và quốc tế./.

BHTGVN tổ chức giao lưu tìm
hiểu chính sách bảo hiểm tiền
gửi với sinh viên

N

gày 31/5, tại Hải Phòng,
Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) phối hợp
với Đại học Hải Phòng tổ
chức chương trình giao lưu Tìm hiểu
về chính sách Bảo hiểm tiền gửi. Đây
là hoạt động nhằm chia sẻ, tuyên
truyền chính sách BHTG sâu, rộng
hơn tới công chúng, đặc biệt là sinh
viên các trường đại học. Buổi giao
lưu tuyên truyền chính sách BHTG đã
thu hút được sự quan tâm và tham
gia của các thầy, cô giáo đang công
tác tại ĐH Hải Phòng và gần 400 sinh
viên.

Trong buổi giao lưu, sinh viên
ĐH Hải Phòng đã được tiếp cận với
những thông tin tổng quan về chính
sách BHTG và BHTGVN, được trao đổi,
giải đáp thắc mắc và làm rõ thêm
nhiều vấn đề: phí BHTG, hạn mức
BHTG, chính sách bảo vệ người gửi
tiền và nguồn lực của BHTGVN. Bên
cạnh đó, nội dung thuyết trình về Kỹ
năng quản lý chi tiêu cá nhân của
diễn giả khách mời cũng đem tới cho
sinh viên kinh nghiệm lập kế hoạch
chi tiêu và tiết kiệm hợp lý./.
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Đoàn công tác BHTGVN thăm
và làm việc tại một số Chi nhánh
NHNN, QTDND khu vực Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên

T

ừ ngày 10 đến 13/5/2016,
đoàn công tác Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) do ông Nguyễn Đình
Lưu – Phó Tổng giám đốc làm Trưởng
đoàn đã tới thăm và làm việc với Ban
lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) cùng một số quỹ tín
dụng nhân dân (QTDND) trên địa
bàn khu vực Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên.
Đoàn công tác đã tập trung nắm
bắt tình hình hoạt động thực tế của

các QTDND, thảo luận với Ban lãnh
đạo các Chi nhánh NHNN nhằm đưa
ra biện pháp cụ thể giúp các QTDND
hoạt động hiệu quả hơn; từ đó bảo
vệ tốt quyền lợi người gửi tiền và góp
phần duy trì an toàn, lành mạnh hệ
thống các TCTD trên địa bàn. Thông
qua các buổi làm việc, đoàn công tác
đã rút ra bài học kinh nghiệm nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động giám
sát, kiểm tra hệ thống QTDND và
công tác phối hợp, chia sẻ thông tin
giữa các Chi nhánh BHTGVN với Chi
nhánh NHNN các tỉnh, thành phố./.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
có tân Thống đốc. Ngày 9/4/2016:
tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII,
Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ
nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh
Hưng. Ông cũng là Thống đốc trẻ
nhất lịch sử ngành ngân hàng. Tiếp
đó, ngày 31/5/2016, Thủ tướng
Chính phủ có Quyết định số 979/QĐTTg bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Ủy
viên Trung ương Đảng, Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm
giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngân hàng Chính sách xã hội thay
ông Nguyễn Văn Bình.
Đến cuối quý 1, tổng tài sản
của các TCTD đạt hơn 7,5 triệu
tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của
NHNN, tính đến 31/3/2016 tổng tài
sản của toàn hệ thống TCTD đạt
7.504.542 tỷ đồng, tăng 130.891 tỷ
đồng so tháng trước. Còn so với cuối
năm 2015, tổng tài sản của toàn hệ
thống tăng 185.229 tỷ đồng (tương
đương tăng 2,53%).

BHTG Việt Nam và Indonesia ký Bản ghi nhớ
hợp tác

T
32

rong khuôn khổ chuyến
thăm và làm việc của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(DIV) tại Yogyakarta, Indo-
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nesia từ ngày 20/4 - 21/4/2016, Chủ
tịch Hội đồng quản trị DIV và Chủ tịch
Hội đồng thành viên Tổng công ty
Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Indonesia

tham dự các buổi họp song phương
nhằm trao đổi và thảo luận kiến thức
chuyên môn, kinh nghiệm đối với các
vấn đề về BHTG hai bên cùng quan
tâm./.

ngân đối với các hợp đồng tín dụng
đã ký với khách hàng trước ngày
31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân
hàng theo lãi suất thỏa thuận tại
hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách
hàng và ngân hàng theo đúng quy
định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN
và Thông tư 32/2014/TT-NHNN. Sau
khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, NHNN sẽ có văn
bản hướng dẫn về việc gia hạn tái
cấp vốn gửi các NHTM để thực hiện.

(IDIC) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác song
phương nhằm tạo cơ sở vững chắc về
phát triển sâu rộng quan hệ giữa hai
tổ chức.

Bản ghi nhớ khẳng định mục tiêu
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm
nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống
BHTG mỗi nước, từ đó đóng góp
chung vào hoạt động của Hiệp hội
BHTG Quốc tế (IADI). Các lĩnh vực

hợp tác bao gồm: chia sẻ thông tin,
hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện hoạt động
nghiên cứu chung và hỗ trợ vấn đề
xuyên quốc gia trong khuôn khổ cho
phép của luật pháp và quy định của
mỗi tổ chức. Hai tổ chức cũng đã

BHTGVN hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại
Hà Giang

T

hực hiện phong trào thi
đua “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới”
của ngành Ngân hàng,
ngày 21/04/2016, Đoàn Thanh niên
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
đã có mặt tại xã Trung Thành, huyện
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để hỗ trợ một
số trường mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở trên địa bàn xã.
Những năm qua, thực hiện Kế
hoạch hành động của ngành Ngân
hàng trong phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, BHTGVN đã có nhiều hoạt động
thiết thực nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó
khăn với cộng đồng. Đối với xã Trung
Thành – một xã vùng sâu, vùng xa,
cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn,
hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao – thời gian
qua BHTGVN đã hỗ trợ mua đồ dùng

phục vụ giảng dạy, học tập, sửa chữa
các phòng học bị hư hỏng. Với tinh
thần đó, lần này BHTGVN tiếp tục hỗ
trợ thực hiện việc mua 01 máy chiếu,
04 tủ giá sách, làm 01 mái sân khấu.
Ngoài ra, để động viên các cháu
học sinh chăm ngoan, học giỏi, Ban
thường vụ Đoàn Thanh niên BHTGVN

đã kêu gọi đoàn viên quyên góp, ủng
hộ việc mua đồ dùng nấu ăn trưa và
hỗ trợ một phần kinh phí cho các
cháu tại trường mầm non; ủng hộ
và trao 20 suất quà cho các cháu học
sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại
trường tiểu học. /.
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Ban triển khai dự án FSMIMS bàn giao vận
hành hệ thống - phân hệ HR và phân hệ ERP

N

gày 8/4/2016, Ban Triển
khai dự án “Hệ thống
Thông tin quản lý và
Hiện đại hóa ngân hàng”
(FSMIMS) – BHTGVN đã tổ chức lễ
bàn giao vận hành hệ thống, phân
hệ HR – quản lý nguồn nhân lực cho
phòng Công nghệ tin học và phòng
Tổ chức cán bộ.
Trước thời điểm bàn giao, công ty
FIS và BHTGVN đã hoàn thành việc
cài đặt, cấu hình và tùy chỉnh phần
mềm quản lý nguồn nhân lực (HR) và
Phần mềm HR và ERP khi đưa vào sử

Đ

dụng sẽ giải quyết được những bất
cập trong quản lý nhân sự, tài chính
giúp cán bộ nghiệp vụ xử lý các quy
trình nghiệp vụ và tham mưu cho
ban lãnh đạo nhanh chóng, kịp thời.
Ngày 12/5/2016, Ban Triển khai dự
án “Hệ thống thông tin quản lý và
hiện đại hóa Ngân hàng” (FSMIMS)
- BHTGVN tổ chức lễ bàn giao vận
hành hệ thống, phân hệ ERP (không
bao gồm phân hệ Kiểm toán nội bộIA) cho phòng Công nghệ tin học và
phòng Tài chính kế toán./.

N

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ
quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

34
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theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền
gửi, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP
ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm
tiền gửi và các quy định pháp luật về
quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở
hữu Nhà nước đối với Công ty TNHH
1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ.
Cũng theo quy định vừa được
sửa đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
sẽ thực hiện quản lý lao động, tiền
lương, thù lao, tiền thưởng và các
khoản chi mang tính chất lương theo
quy định của pháp luật đối với Công
ty TNHH 1 TV do Nhà nước nắm giữ

Quần đảo Virgin thuộc Anh: Ban hành
Đạo luật Bảo hiểm tiền gửi
ạo luật Bảo hiểm tiền
gửi 2016 (đạo luật Vidic)
đã được Chính quyền
Quần đảo Virgin thuộc
Anh (BVI) ban hành ngày 25/04/2016,

chính thức có hiệu lực từ 19/05/2016.
Đạo luật Vidic cho phép thành lập
Tổng công ty BHTG tại BVI - cơ quan
sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tiền gửi
của người gửi tiền; quản lý, điều hành

quỹ BHTG hoặc bất kỳ khoản thu
nhập khác của Tổng công ty BHTG;
thu phí và chi trả cho người gửi tiền
trong trường hợp tổ chức tham gia
BHTG bị đổ vỡ./.

Quốc hội Thụy Điển sửa đổi Luật BHTG

Q

uốc hội Thụy Điển vừa
đưa ra một số thay đổi
trong Luật bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) trên cơ sở chỉ
thị của Liên minh Châu Âu (EU):

BHTGVN hoạt động theo mô hình
Cty TNHH 1TV
gày 01/04/2016, Thủ
tướng Chính phủ đã ký
Quyết định 527/QĐ-TTg
sửa đổi, bổ sung một số
điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt
động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Theo quy định mới, Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà
nước, hoạt động theo mô hình Công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ.

TIN BHTG QUỐC TẾ

100% vốn điều lệ hạng đặc biệt và
hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội phù hợp với tính chất
hoạt động đặc thù của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam.
Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì,
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn căn cứ cơ chế tài chính
đối với Công ty TNHH 1 TV do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và
các đặc thù hoạt động của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam./.

- Hạn mức BHTG được tăng lên
là 950.000 kronor (khoảng 102.036
euro), được áp dụng cả với các ngân

hàng Thụy Điển có chi nhánh hoạt
động tại các quốc gia trong khu vực
Châu Âu.
- Chi trả lên tới 5 triệu Krono
(khoảng 540. 000 euro) đối với các
khoản tiền gửi kỳ hạn có số dư cao,
ví dụ như các giao dịch bất động sản.

- Giảm thời gian chi trả từ 20 ngày
xuống tới 7 ngày làm việc.
- Minh bạch hóa các thông tin cung
cấp cho khách hàng.
- Thu phí BHTG theo mức độ rủi
ro./.

Philippines ban hành Luật BHTG sửa đổi

T

ổng thống Philippines Benigmo Aquino III vừa ký ban
hành Đạo luật số 10846,
sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) vào tháng 6 vừa qua. Theo
Luật sửa đổi, PDIC có thể thực hiện
chi trả ngay mà không cần cấn trừ nợ
vay của người gửi tiền tại ngân hàng
bị đóng cửa, và căn cứ trên các chứng
từ tiền gửi chứ không theo hồ sơ của
ngân hàng đóng cửa. Luật cũng trao
cho PDIC quyền chấm dứt BHTG đối
với các ngân hàng yếu kém.

Luật BHTG sửa đổi cho phép PDIC
bỏ qua bước tiếp nhận trong vòng 90
ngày và đi thẳng đến thủ tục thanh
lý, giúp tăng khả năng thu hồi nợ tại
các ngân hàng bị đóng cửa thông
qua việc ngăn chặn sự hao hụt tài sản
trong quá trình từ lúc đóng cửa ngân
hàng đến khi thực hiện thanh lý. /.
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Cơ quan BHTG Hồng Công áp dụng Điều lệ
sửa đổi năm 2016

Ghana: Chính phủ và NHTW sẽ cấp vốn
thành lập Cơ quan BHTG

iều lệ sửa đổi quy định
cách thực hiện việc chi
trả tiền gửi được bảo
hiểm cho người gửi tiền
theo quy định của DPS trong trường
hợp xảy ra sự cố. Theo đó, hạn mức trả
BHTG cho mỗi người gửi tiền tại ngân

hính phủ và Ngân hàng
Trung ương Ghana dự
kiến sẽ chi 20 triệu Euro
cho việc thành lập Cơ
quan bảo hiểm tiền gửi (DPS). Theo
Dự luật thành lập DPS, các ngân hàng

Đ

hàng đổ vỡ là 50.000 đô-la Hồng
Công (tương đương 6.447 USD) và
không trừ vào các khoản nợ vay của
người gửi tiền đó tại ngân hàng.
Bên cạnh đó, hình thức chi trả này
cho phép người gửi tiền có thể nhận

được khoản bồi thường trong vòng 7
ngày làm việc.
Điều lệ sửa đổi được ban hành bởi
Hội đồng lập pháp ngày 17.3 và có
hiệu lực từ 24.3 theo Công báo./.

Kosovo tăng hạn mức BHTG

Q

uỹ bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) Kosovo (DIFK)
vừa công bố tăng hạn
mức BHTG từ 3.000
€ (khoảng 3.400 USD) lên 4.000 €
(khoảng 4.500 USD). Quyết định có
hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Tại Kosovo, số người gửi tiền được
bảo hiểm toàn bộ trong hạn mức
4.000 € là 771.000 người, tương
đương 87,7%. Dự kiến, với lộ trình tiếp
tục tăng hạn mức BHTG lên 5.000 €
(khoảng 5.695 USD) vào 01/01/2018
sẽ đảm bảo số lượng người gửi tiền

được bảo hiểm toàn bộ đạt 781.000
người, tương đương 88,8%./.

BHTG Indonesia công bố quy định mới về lãi
suất tiền gửi được bảo hiểm

T

ổng công ty Bảo hiểm tiền
gửi Indonesia (LPS) vừa
công bố hạ thêm 0,25% lãi
suất tiền gửi được bảo hiểm
từ ngày 15/5/2016 đến 14/9/2016.

Như vậy, để được bảo hiểm, lãi suất
các khoản tiền gửi bằng đồng rupiah
tại các ngân hàng phải thấp hơn hoặc
bằng 7%, lãi suất tiền gửi bằng ngoại
tệ phải thấp hơn hoặc bằng 0,75%,

và lãi suất tiền gửi bằng đồng rupiah
tại các ngân hàng tín dụng nhân dân
(ngân hàng nông thôn) phải thấp
hơn hoặc bằng 9,5%./.

Kenya cân nhắc tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi
lên gấp 20 lần

Q

uốc hội Kenya đang cân
nhắc khả năng tăng
hạn mức bảo hiểm tiền
gửi lên gấp 20 lần mức
hiện tại (hạn mức mới là 2 triệu shillings, tương đương khoảng 19.800
36

Số 32 / Quý II - 2016

USD) đối với mỗi người gửi tiền. Hạn
mức BHTG hiện tại là 100.000 shillings
(khoảng 990 USD), được áp dụng từ
năm 1985.
Nguyên nhân của động thái điều

chỉnh chính sách này là bởi trong
vòng 9 tháng qua, tại Kenya đã có 3
ngân hàng cỡ trung mất khả năng
đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, do
đó buộc phải chuyển giao để Ngân
hàng Trung ương tiếp quản./.

C

và tổ chức nhận tiền gửi sẽ phải đóng
một lần duy nhất khoản phí khởi
điểm tương đương 0,1% vốn điều
lệ và hàng năm đóng phí thường
niên. Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền
gửi dự kiến sẽ là GH¢5,000 ( khoảng

1.300 USD), riêng người gửi tiền tại
các tổ chức nhận tiền gửi đặc thù sẽ
được chi trả với hạn mức GH¢1,000 (
khoảng 260 USD)./.

Armenia thiết lập hệ thống tính phí BHTG theo
mức độ rủi ro

N

gân hàng Trung ương Armenia (NHTW) vừa đưa
ra hệ thống tính phí bảo
hiểm tiền gửi (BHTG) bắt
buộc theo mức độ rủi ro, trong đó,

các ngân hàng sẽ phải đóng phí vào
quỹ BHTG. Các ngân hàng đưa ra mức
lãi suất cao để thu hút tiền gửi ngoại
tệ được coi là một yếu tố rủi ro, do đó
sẽ phải đóng phí BHTG cao hơn./.

Philippines kích hoạt hệ thống truyền thông
xã hội

N

gày 23/6/2016, Tổng công
ty BHTG Philippines (PDIC)
đã chính thức kích hoạt
hệ thống truyền thông
xã hội của mình bao gồm trang Facebook và trang Twitter chính thức.

Việc đưa vào hoạt động hai tài khoản
mạng xã hội này nằm trong định
hướng chiến lược về truyền thông
của PDIC. Thông qua hai trang mạng
xã hội, PDIC tăng khả năng tương tác
với công chúng, nhận biết nhu cầu

thông tin của người gửi tiền, nâng
cao nhận thức công chúng về bảo
hiểm tiền gửi cũng như hiểu biết tài
chính của cộng đồng./.

Quỹ BHTG Bulgaria nhận khoản vay hỗ trợ
từ NH Thế giới và NH Tái thiết và phát triển
Châu Âu

H

ội đồng hiều hành Ngân
hàng Thế giới (WB) vừa
phê duyệt khoản vay 300
triệu đô cho Quỹ bảo
hiểm tiền gửi Bulgaria (BDIF) nhằm
củng cố năng lực tài chính và thể chế

của tổ chức này.
Song song với khoản vay từ WB, vào
thứ Năm vừa qua, BDIF cũng được NH
Tái thiết và phát triển Châu Âu (EBRD)
cấp khoản vay trị giá 300 triệu Euro

(tương đương gần 335 triệu USD)
với thời hạn 9 năm và 6 năm ân hạn.
Khoản vay được sử dụng để tăng
cường năng lực của hệ thống BHTG
tại Bulgaria, qua đó tăng khả năng
phục hồi kinh tế của nước này./.
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MỞ RỘNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI –
MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN

T

heo thống kê của G-20 năm
2010, trên thế giới có hơn
2 tỷ người trưởng thành
không sử dụng bất kỳ dịch
vụ tài chính nào một cách chính thức.
Những người này chủ yếu sống tại
các khu vực Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và khu vực Trung Đông.
Ở nhiều nơi, vấn đề người nghèo
không được tiếp cận với các dịch vụ
tài chính đã và đang được giải quyết
thông qua những giải pháp và công
nghệ mới như các tổ chức tài chính
vi mô, ngân hàng không qua điểm
giao dịch (dịch vụ ngân hàng qua
internet hoặc điện thoại…), tiền điện
tử (phát hành bởi các công ty thanh
toán trực tuyến). Thông qua các giải
pháp này, ngày càng có nhiều người
gửi tiền nhỏ lẻ, thu nhập thấp có khả
năng tiếp cận các dịch vụ tài chính tại
những nền kinh tế đang phát triển.

Mở rộng tiếp cận dịch vụ tài
chính
Khái niệm “mở rộng tiếp cận dịch
vụ tài chính” (financial inclusion) được
hiểu một cách cơ bản khái quát nhất,
theo CGAP (2009), là việc cung cấp
khả năng tiếp cận các dịch vụ tài
chính tới tất cả mọi người. Ngân hàng
thế giới (2008) định nghĩa: mở rộng
tiếp cận dịch vụ tài chính là khi không
có các rào cản về giá cả và rào cản phi
giá cả trong việc sử dụng các dịch vụ
tài chính, mở rộng tiếp cận có nghĩa
là cải thiện mức độ cung cấp các dịch
vụ tài chính với mức giá phải chăng.
ACCION International định nghĩa
mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính
một cách đầy đủ là tình trạng mà
trong đó tất cả mọi người sử dụng

Phòng NCTH & HTQT - BHTGVN
các dịch vụ tài chính có thể tiếp cận
đầy đủ các dịch vụ tài chính chất
lượng, được cung cấp với giá cả phải
chăng, theo một cách thuận tiện
và với sự tôn trọng dành cho khách
hàng. Nhà cung cấp các dịch vụ tài
chính đa dạng, hầu hết là thành phần
tư nhân, cung cấp tới khách hàng
là những đối tượng bao gồm người
khuyết tật, người nghèo, nông dân,
và các đối tượng khác.
Khái niệm mở rộng tiếp cận dịch
vụ tài chính đặc biệt liên quan tới
các tổ chức tài chính chính thức,
ngược với khu vực tài chính phi
chính thức, đang ngày càng được
quan tâm. Phó Thống đốc NHTW Ấn
Độ, K.C.Chakrabarty, khi trả lời báo
The Economic Times (2010) đã nhấn
mạnh mở rộng tiếp cận dịch vụ tài
chính là cung cấp khả năng tiếp cận
với các sản phẩm và dịch vụ tài chính
phù hợp tới hầu hết các nhóm người
thiệt thòi trong xã hội một cách công
bằng, minh bạch và tiết kiệm bởi các
tổ chức tài chính chính thức.

Tài chính vi mô – một giải
pháp mở rộng tiếp cận dịch vụ
tài chính
Tài chính vi mô (micro finance)
thường được sử dụng để mô tả các
dịch tài chính cung cấp cho người
nghèo, bao gồm dịch vụ bảo hiểm,
dịch vụ giao dịch, tiết kiệm. Barr
(2005) định nghĩa tài chính vi mô là
“một dạng phát triển tài chính có
mục tiêu hàng đầu là giảm nghèo”.
Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng
(BCBS) (2010) phân biệt tài chính vi
mô với các dịch vụ tài chính khác
chủ yếu là ở quy mô của giao dịch,

theo đó tài chính vi mô là “việc cung
cấp các dịch vụ tài chính với quy mô
hạn chế tới những người có thu nhập
thấp và các thành phần kinh doanh
nhỏ lẻ và phi chính thức”.
Nhìn chung, tài chính vi mô được
hiểu là một hình thức của quá trình
mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính.
Mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính
với việc phát triển kinh tế và ổn định
tài chính vĩ mô
Về lý thuyết, việc mở rộng tiếp cận
dịch vụ tài chính sẽ thúc đẩy phát
triển kinh tế. Mở rộng tiếp cận dịch vụ
tài chính giúp dòng vốn luân chuyển
rộng rãi tới mọi thành phần dân cư và

doanh nghiệp, nhất là những thành
phần thiệt thòi, từ đó giúp thúc
đẩy sản xuất kinh doanh, giảm đói
nghèo và xóa dần những khác biệt
về thu nhập, tránh những bất công,
xung đột xã hội. Đặc biệt, các dòng
vốn chính thức được sử dụng với độ
an toàn cao hơn được luân chuyển
trong nỗ lực mở rộng tiếp cận dịch vụ
tài chính cũng giúp các cá nhân, hộ
gia đình vốn hạn chế hiểu biết về tài
chính tránh được những rủi ro không
đáng có.
Tuy nhiên, mở rộng tiếp cận dịch
vụ tài chính có giúp tăng cường ổn
định tài chính hay không? Hawkins
(2006) cho rằng việc đó tùy thuộc
vào sự tồn tại của một cơ sở hạ tầng
về pháp lý và thể chế độc lập, minh
bạch và không tham nhũng. Nói cách
khác, việc mở rộng tiếp cận dịch vụ
tài chính có thể giúp thúc đẩy ổn
định tài chính trong ngắn hạn và dài
hạn nhưng chính ngân hàng trung
ương và các cơ quan điều tiết khác
mới đóng vai trò chủ đạo duy trì sự
ổn định tài chính thông qua đảm bảo
hệ thống thể chế pháp luật.

Bảo hiểm tiền gửi với việc mở
rộng tiếp cận dịch vụ tài chính
Bảo hiểm tiền gửi có vai trò đóng
góp vào sự ổn định của hệ thống
tài chính và thúc đẩy sự cạnh tranh
lành mạnh giữa các tổ chức tài chính.
Những người gửi tiền tiềm năng có
thể đặt sự tin tưởng vào các ngân
hàng khi họ tin rằng tiền gửi của họ
được bảo hiểm và điều này có thể
giúp nhiều cá nhân có thêm động lực
mở tài khoản tại ngân hàng, nhất là
những người gửi tiền nhỏ lẻ.
Thực tế, vai trò của bảo hiểm tiền
gửi trong việc thúc đẩy mở rộng tiếp
cận dịch vụ tài chính thông qua ổn
định tài chính và xây dựng niềm tin
hầu như mang tính chất gián tiếp.
Hầu hết các hệ thống bảo hiểm tiền
gửi công khai trên thế giới được xây
dựng không nhằm mục tiêu trực tiếp
hướng tới những thành phần nghèo
nhất của xã hội. Bảo hiểm tiền gửi là
cơ chế nhằm bảo vệ những người gửi
tiền nhỏ lẻ, nhưng thực tế là những
người nghèo nhất thậm chí còn
không nằm trong số những người
gửi tiền nhỏ lẻ này. Một cách gián

tiếp, bảo hiểm tiền gửi tạo lợi ích cho
người nghèo thông qua việc đóng
góp cho sự ổn định của hệ thống tài
chính và đảm bảo chính các tổ chức
tài chính phải tự trả tiền để cứu chính
mình khi khó khăn chứ không phải
những người dân đóng thuế phải
gánh chịu.
Bảo hiểm tiền gửi có thể tác động
trực tiếp tới việc thúc đẩy mở rộng
tiếp cận dịch vụ tài chính thông
qua các chính sách cụ thể về cơ chế
thành viên, hạn mức và phạm vi bảo
hiểm tiền gửi, cơ chế cấp vốn và hoạt
động truyền thông. Việc tham gia
bảo hiểm tiền gửi là tự nguyện hay
bắt buộc, phạm vi bảo hiểm có bao
gồm các tổ chức tài chính vi mô hay
không có thể ảnh hưởng trực tiếp tới
việc bảo vệ người gửi tiền là những
người nghèo. Hạn mức và phạm vi
bảo hiểm tiền gửi cũng xác định
những đối tượng được hưởng lợi từ
cơ chế bảo vệ này. Việc cấp vốn cho
quỹ bảo hiểm tiền gửi ảnh hưởng tới
việc đóng phí của các tổ chức tham
gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó có các
tổ chức tài chính vi mô, từ đó trực tiếp
ảnh hưởng tới hoạt động huy động
vốn và cho vay của các tổ chức này
đối với người nghèo. Cuối cùng, hoạt
động truyền thông về chính sách
bảo hiểm tiền gửi tác động tới nhận
thức và niềm tin của công chúng nói
chung và người nghèo nói riêng vào
hệ thống ngân hàng chính thức.
Nhìn chung, người gửi tiền nhỏ lẻ
sẽ có xu hướng tin tưởng vào sự bảo
vệ của bảo hiểm tiền gửi một khi họ
hiểu được những lợi ích mà họ có thể
nhận được từ đó và những rủi ro tiềm
tàng của hệ thống tài chính. Counts
và Meriweather (2008) lập luận rằng
bảo hiểm tiền gửi có thể đóng vai trò
xúc tác trong quá trình huy động các
khoản tiết kiệm của người dân nghèo
nếu cơ chế bảo hiểm được áp dụng
cho các tổ chức tài chính vi mô đủ
điều kiện.
Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng
bảo hiểm tiền gửi có thể góp phần
vào việc mở rộng tiếp cận dịch vụ tài
(Xem tiếp trang 43)

38

Số 32 / Quý II - 2016

www.div.gov.vn 39

NHÌN RA THẾ GIỚI

KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG
NÀO LÀ VẠN NĂNG

K

hông có giải pháp truyền
thông nâng cao nhận thức
công chúng nào cùng lúc
có thể tiếp cận và tác động
hiệu quả tới mọi đối tượng công
chúng - đó là một trong những nội
dung nổi bật được các chuyên gia
truyền thông và đại diện các tổ chức
bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong khu
vực đề cập đến tại Hội thảo quốc tế:
“Nâng cao nhận thức công chúng về
bảo vệ người gửi tiền” tổ chức tại Iloilo
– Philippines tháng 6 vừa qua. Đây là
dịp để các tổ chức BHTG trong khu
vực và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm
truyền thông cũng như cập nhật các
xu hướng truyền thông mới.

Nâng cao nhận thức công
chúng cần một quá trình dài
hạn, liên tục
Các tổ chức BHTG trên thế giới
có thể rất đa dạng về mô hình hoạt
động, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm
vụ, song đều hướng tới hai mục tiêu
tương tự nhau: bảo vệ người gửi tiền
và góp phần duy trì sự ổn định tài
chính. Những mục tiêu này tương hỗ,
tác động lẫn nhau, chỉ có thể thực
hiện được khi công chúng được cập
nhật thông tin đầy đủ về chính sách
bảo hiểm tiền gửi, từ đó gia tăng
niềm tin vào hệ thống tài chính.
Nguyên tắc thứ 10 trong Các
nguyên tắc cơ bản phát triển hệ
thống BHTG hiệu quả của IADI đã nêu
những thông tin mà tổ chức BHTG
cần truyền tải tới người gửi tiền trong
điều kiện bình thường, gồm: phạm
vi tiền gửi được bảo hiểm; danh sách
các tổ chức tham gia BHTG và cách
nhận biết tổ chức tham gia BHTG; hạn
mức trả tiền bảo hiểm; và các thông
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T. Lịch
tin khác (ví dụ nghĩa vụ của tổ chức
BHTG). Khi xảy ra trường hợp tổ chức
tham gia BHTG phá sản, tổ chức BHTG
phải công bố rộng rãi các thông tin
về địa điểm, phương pháp và thời
gian người gửi tiền được bảo hiểm
sẽ được tiếp cận tiền của họ; thông
tin người gửi tiền được bảo hiểm cần
cung cấp để được thanh toán; có tạm
ứng tiền bảo hiểm hay không, và liệu
người gửi tiền có mất tiền hay không
cũng như các thủ tục để người gửi
tiền yêu cầu cơ quan thanh lý chi trả
cho phần tiền gửi không được bảo
hiểm.
Nguyên tắc 10 đã nêu lên những
nội dung truyền thông cốt lõi mà một
tổ chức BHTG cần thực hiện. Đặc biệt,
hoạt động truyền thông phải được tổ
chức BHTG thực hiện thường xuyên,
liên tục, ngay cả trong thời điểm
“sóng yên biển lặng”, hệ thống tài
chính-ngân hàng vẫn trong tình trạng
lành mạnh và ổn định chứ không chỉ
đẩy mạnh truyền thông khi phát sinh
nghĩa vụ chi trả. Công chúng càng có
nhiều hiểu biết về chính sách BHTG
và tổ chức BHTG bao nhiêu thì càng
giữ được bình tĩnh, góp phần giảm
thiểu tổn thất khi xảy ra khủng hoảng
bấy nhiêu.
Một dẫn chứng tiêu biểu cho việc
cần truyền thông rộng rãi, liên tục
về chính sách BHTG là trường hợp
Anh Quốc. Trong suốt hơn 100 năm,
hệ thống ngân hàng Anh chưa từng
xảy ra khủng hoảng, do đó công
chúng không được chuẩn bị đầy đủ
cả về mặt thông tin lẫn tâm lý. Tháng
9/2007, xuất hiện thông tin Northern
Rock - một ngân hàng thương mại
cỡ trung cho vay thế chấp tràn lan
và lâm vào tình trạng mất khả năng

thanh toán tạm thời, khiến hàng
ngàn người đã tới rút tiền ồ ạt tại
các chi nhánh, phòng giao dịch của
ngân hàng. NHTW Anh một mặt bơm
tiền để hỗ trợ thanh khoản, mặt khác
cùng Bộ Tài chính lên tiếng trấn an
công chúng, khẳng định Northern
Rock vẫn an toàn, tuy nhiên chỉ trong
ngày 14 và 15/9/2007, tổng cộng đã
có tới 2 tỷ Bảng Anh bị rút khỏi ngân
hàng này. Lượng truy cập lớn dồn
vào website và các cuộc gọi dồn dập
đã khiến trang web và tổng đài điện
thoại của ngân hàng bị sập. Ngay sau
đó, Anh Quốc đã phải tăng hạn mức
BHTG, đồng thời tái cơ cấu cơ quan
BHTG (FSCS). Trường hợp của Northern Rock đưa tới hai bài học kinh
nghiệm chính: một là tầm quan trọng
của công tác truyền thông về chính
sách BHTG, hai là việc hoàn thiện
chính sách BHTG để bảo vệ người gửi
tiền tốt hơn, bao gồm cả việc điều
chỉnh hạn mức, phạm vi tiền gửi được
bảo hiểm và nâng cao năng lực của
tổ chức BHTG.

Phổ biến kiến thức tài chính
– nền tảng nâng cao nhận thức
công chúng về BHTG
Bên cạnh các chương trình nâng
cao nhận thức về bảo hiểm tiền gửi,
nhiều tổ chức BHTG trong khu vực
và quốc tế cũng đồng thời triển khai
phổ biến kiến thức tài chính cho
một số đối tượng nhất định. Việc
nâng cao nhận thức về tài chính của
cộng đồng góp phần bổ sung hiểu
biết nền tảng , từ đó nâng cao nhận
thức về bảo hiểm tiền gửi. Việc công
chúng đưa ra các quyết định tài chính
hợp lý hơn cũng góp phần giảm rủi
ro cho hệ thống tài chính. Tổng thống
Mỹ Barack Obama đã phát biểu vào

tháng 3/2014: “Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế
tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ, hơn lúc nào hết, đây là thời
điểm cần phải hiểu biết về hệ quả của quyết định tài chính
của chính chúng ta”.
Tổng công ty BHTG Hàn Quốc (KDIC) đã sớm xác định
mục tiêu phổ biến kiến thức tài chính từ sau cuộc khủng
hoảng toàn cầu năm 2008 và bắt đầu các chương trình
của mình từ năm 2010 với nội dung bao gồm cả kiến thức,
kỹ năng sử dụng các dịch vụ tài chính, phòng tránh bị lừa
đảo, gian lận tài chính, lồng ghép cùng các thông tin về
BHTG. Nhờ vậy, cuộc điều tra về nhận thức công chúng
về BHTG tại Hàn Quốc trong vài năm gần đây đều cho kết
quả rất cao:

tổ chức có liên quan nhằm triển khai có hiệu quả chương
trình nâng cao nhận thức công chúng. Cụ thể, DICGC đồng
bộ hóa các hoạt động truyền thông với các cơ quan quản lý
trong ngành tài chính – ngân hàng; cơ quản lý địa phương,
các tổ chức phi chính phủ, cán bộ truyền thông của các
ngân hàng, các câu lạc bộ nông dân, và chính quyền làng,
xã… Tương tự như DICGC, Tổng công ty BHTG Indonesia
cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc ký kết các thỏa thuận
hợp tác và văn bản phối hợp với các cơ quan quản lý tài
chính cũng như các tổ chức chính trị-xã hội có liên quan,
triển khai một cách có hiệu quả các chương trình phổ biến
kiến thức tài chính, đồng thời tránh tình trạng chồng chéo,
trùng lặp.

Đối tượng mục tiêu là trung
tâm của quá trình hoạch định và
triển khai truyền thông
Thuyết trình trước đại biểu tham dự
hội thảo quốc tế tại Iloilo, bà Yvonne
Fan – Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu và
Hướng dẫn IADI khẳng định: không
có phương pháp truyền thông nào là
tuyệt đối đúng, chỉ phương pháp phù
hợp nhất trong từng bối cảnh, đối
tượng cụ thể.

Nhận thức được 3 trụ cột giữ gìn sự ổn định tài chính bao
gồm: khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân,
hệ thống bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các dịch vụ
tài chính, và kiến thức tài chính của người dân, Tổng công
ty BHTG Ấn Độ (DICGC) đã phối hợp với nhiều cơ quan,

Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về Truyền thông kinh doanh
Philippines - bà Ritzi Ronquillo cũng trình bày mô hình
truyền thông, theo đó, xuất phát từ nguồn, thông điệp
được chuyển qua các kênh truyền thông tới đối tượng tiếp

www.div.gov.vn 41

NHÌN RA THẾ GIỚI

nhận, tạo ra thay đổi. Mức độ thay đổi có thể từ thay đổi
nhận thức, trở thành kiến thức, tiến tới thay đổi thái độ và
cuối cùng là thay đổi hành vi. Theo mô hình truyền thông
này, việc hoạch định và triển khai kế hoạch truyền thông
xoay quanh đối tượng mục tiêu. Bà Ronquillo nhấn mạnh,
chương trình truyền thông cần được hoạch định dựa trên
khảo sát nhu cầu đối tượng mục tiêu nhằm cá thể hóa,
cụ thể hóa, nâng cao tính thuyết phục. Nhiều tổ chức,
doanh nghiệp, với kinh phí truyền thông hạn chế, thường
xây dựng các chương trình truyền thông nhằm tiếp cận tới
càng nhiều đối tượng càng tốt. Tuy nhiên, không có giải
pháp truyền thông nào là vạn năng, và càng cố gắng chạm
tới đối tượng đông đảo và đa dạng, thì kết quả sẽ càng hạn
chế, do thông điệp truyền thông không phù hợp với nhu
cầu, thị hiếu của đối tượng mục tiêu, không chạm tới cảm
xúc, nhu cầu của họ.
Xây dựng một hệ thống công cụ truyền thông phong
phú với website, các bài thuyết trình, ấn phẩm truyền
thông, tuyên truyền qua báo, tạp chí và đường dây nóng
điện thoại, Tổng công ty BHTG Nhật Bản (DICJ) xác định hai
đối tượng mục tiêu chính trong các chương trình truyền
thông của mình là: thế hệ trẻ - do nhận thức của đối tượng
này vẫn còn tương đối thấp; và người cao tuổi – do đây
thường là nạn nhân của lừa đảo, gian lận tài chính. Trong
khi đó, Tổng công ty BHTG trung ương Đài Loan (CDIC)
triển khai các chương trình truyền thông hướng tới từng
đối tượng công chúng khác nhau: phim ngắn quảng cáo
trên TV hướng tới công chúng đại trà; bích trương (poster),
miếng dán quảng cáo (sticker) truyền thông tới người gửi
tiền thông qua các tổ chức tham gia BHTG; xây dựng ứng
dụng tạo khung ảnh (mobile app) và tổ chức cuộc thi trên
facebook nhằm hướng tới đối tượng công chúng trẻ và
sinh viên… Nhờ đó, tỷ lệ nhận thức công chúng về hệ
thống BHTG tại Đài Loan luôn nằm ở mức trên 60% trong
những năm qua, và mục tiêu dài hạn của CDIC là nâng
mức độ nhận thức này lên 70% trong dài hạn.
Thực hiện phương pháp tiếp cận tương tự các đồng
nghiệp, từ khi bắt đầu triển khai, Tổng công ty BHTG Hàn
Quốc (KDIC) chia đối tượng mục tiêu của chương trình
truyền thông thành 2 nhóm: nhóm ít được tiếp cận dịch vụ
tài chính gồm người cao tuổi, tiểu thương ở các chợ truyền
thống, các gia đình kết hôn với người nước ngoài gặp khó
khăn trong việc tiếp cận thông tin tài chính; và nhóm
người tiêu dùng tài chính trong tương lai gồm: học sinh
tiểu học, trung học – đối tượng chưa độc lập về tài chính,
song trong tương lai sẽ sử dụng các dịch vụ tài chính. Đối
với mỗi đối tượng, dựa trên nhu cầu của họ, KDIC xây dựng
nội dung truyền thông riêng.
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Từ khi bắt đầu triển khai đến nay, KDIC thực hiện lộ trình
mở rộng dần đối tượng truyền thông:

Tất cả hoạt động truyền thông của các tổ chức BHTG trên
đều đặt nền móng trên cơ sở tìm hiểu và phân tích thông
tin đối tượng mục tiêu một cách sâu sắc bằng nghiên cứu,
quan sát, tư duy logic và óc tưởng tượng. Các yếu tố cơ bản
nhằm đảm bảo hiệu quả phân tích thông tin đối tượng
mục tiêu bao gồm: xây dựng những miêu tả trực quan về
đối tượng; thấu hiểu những thuộc tính chưa được bộc lộ;
đi sâu và xa hơn những thông tin hiển nhiên; và liên kết
logic được giữa những thông tin có thể quan sát được và
những điều đằng sau đó. Từ kết quả tìm hiểu, phân tích đối
tượng mục tiêu, những thông tin đầu vào sẽ là nền tảng
của quá trình hoạch định, triển khai các kế hoạch truyền
thông sau đó.

Xây dựng thông điệp truyền thông và lựa chọn
kênh truyền thông hiệu quả
Trên nền tảng phân tích đối tượng mục tiêu, thông điệp
truyền thông được xây dựng sao cho chạm tới đối tượng
mục tiêu, tạo ra cộng hưởng, từ đó kích thích phản ứng.
Xu hướng truyền thông phổ biến hiện tại đang là truyền
thông dựa trên câu chuyện. Nếu như phương pháp tuyên
truyền thông thường chỉ mang tính cung cấp thông tin
một chiều, phương pháp truyền thông dựa trên câu
chuyện sẽ thúc đẩy một sự thay đổi của đối tượng mục
tiêu một cách mạnh mẽ. Câu chuyện, qua quá trình cụ thể
hóa, cá nhân hóa, có tác dụng kích thích cảm xúc, duy trì
sự thích thú; tăng sức nặng cho thông điệp truyền thông,
tạo nên động lực cho hành động của đối tượng mục tiêu.
Theo các chuyên gia truyền thông, công thức để xây
dựng thông điệp truyền thông hiệu quả và có tính lan
truyền chính là SUCCESS:
S: Simple – đơn giản, dễ hiểu, chứa tối đa là 3 nội dung.
U: Unexpected – tạo sự bất ngờ nhằm thu hút sự quan
tâm bằng cách khơi gợi những suy tưởng và sau đó tạo ra
đột biến.
C: Concrete – cụ thể, dễ dàng hình dung, từ đó gia tăng
độ gần gũi, thân thuộc, trở nên dễ nhớ.
C: Credible – đáng tin cậy, tạo ra một thông điệp truyền
thông có tính thuyết phục cao.
E: Emotional – cảm xúc, tạo ra đồng cảm, tăng sức nặng
của thông điệp.
S: Story – câu chuyện, thúc đẩy sự thay đổi.

Tổng công ty BHTG Đài Loan là một trong những tổ chức
BHTG vận dụng linh hoạt nguyên tắc này vào các phim
ngắn quảng cáo của mình. Để truyền thông tới trẻ em
về hình ảnh một tổ chức bảo vệ an toàn cho các khoản
tiền gửi, CDIC xây dựng phim ngắn với hình tượng kiếm
sĩ mạnh mẽ chống lại các rủi ro để bảo toàn quyền và lợi
ích của người gửi tiền. Trong phim, logo của CDIC được
lồng ghép trong hình tượng chuôi thanh kiếm của kiếm
sỹ, như một công cụ giữ gìn sự an toàn, ổn định. Để tác
động tới đối tượng mục tiêu là các gia đình, CDIC làm phim
ngắn thể hiện mình là một tổ chức bảo vệ tiền gửi, từ đó
đảm bảo tương lai, hạnh phúc của cả gia đình. Hình tượng
CDIC được lồng ghép vào hình ảnh hai bàn tay chạm nhau
thành một vòng tay bảo vệ. Qua các phim quảng cáo này,
thông điệp truyền thông của CDIC có tính thuyết phục
cao, dễ nhớ, tăng mức độ nhận diện hình ảnh của tổ chức.

một kênh riêng trên mạng xã hội Youtube để đăng tải các
video clip tuyên truyền về chính sách và tổ chức BHTG,
Tổng công ty BHTG Mông Cổ (DICoM) lập trang Facebook
chính thức để đăng tải thông tin và tương tác với công
chúng, Tổng công ty BHTG Trung ương Đài Loan (CDIC)
phối hợp với phần mềm nhắn tin trực tuyến Line để tích
hợp các biểu tượng cảm xúc từ logo của CDIC nhằm tăng
mức độ nhận biết… là những dẫn chứng thực tế thuyết
phục. Mới đây, Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC) cũng
đã kích hoạt hệ thống truyền thông xã hội của mình gồm
trang Facebook và Twitter chính thức, tích cực tương tác
với công chúng, đáp ứng nhu cầu thông tin của người gửi
tiền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhờ các kênh truyền
thông số, thông tin về BHTG đã tới với công chúng một
cách nhẹ nhàng, gần gũi, dễ tiếp nhận và đặc biệt, nâng
cao khả năng tương tác giữa tổ chức BHTG và công chúng.

Bên cạnh các công cụ truyền thông truyền thống có thể
sử dụng để tuyên truyền về chính sách BHTG bao gồm:
truyền thông đại chúng (báo chí, TV), ấn phẩm tuyên
truyền, tổng đài điện thoại, hệ thống các hình ảnh nhận
diện, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, qua website,
các công cụ truyền thông mới đã thay đổi toàn diện việc
triển khai chương trình truyền thông. Việc truyền thông
nâng cao nhận thức người gửi tiền đã được nhiều tổ chức
BHTG năng động trong khu vực và trên thế giới triển khai
một cách hiệu quả, đặc biệt là triển khai qua các kênh
truyền thông xã hội. Cơ quan BHTG Anh Quốc (FSCS) mở

Nền tảng của ngành bảo hiểm nói chung là dựa trên việc
chia sẻ rủi ro và kinh doanh trên nỗi sợ hãi thiệt hại của
khách hàng. Tuy thế, truyền thông về bảo hiểm tiền gửi
nói riêng lại không thể nhấn mạnh vào những yếu tố nhạy
cảm này, bởi chúng có thể làm suy giảm niềm tin vào hệ
thống tài chính, gây hoang mang cho công chúng, dẫn
tới làm mất tác dụng của chính hệ thống BHTG. Do đó, để
truyền thông về chính sách BHTG một cách hiệu quả, cần
hướng tới những điểm nhìn xa hơn, khơi gợi những cảm
xúc tích cực của công chúng, từng bước xây đắp sự an tâm,
tin tưởng của người gửi tiền./.

MỞ RỘNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ....
chính thông qua việc áp dụng cơ chế
thành viên với các tổ chức tài chính vi
mô phục vụ người nghèo. Bên cạnh
đó cũng có những gợi ý khác cho
phép các tổ chức tài chính vi mô gửi
tiền vào các ngân hàng thương mại
được bảo hiểm, hoặc thành lập hệ
thống bảo hiểm tiền gửi phân biệt
trong đó có quỹ bảo hiểm dành riêng
cho các tổ chức tài chính vi mô và có
trợ cấp của chính phủ cho các nghĩa
vụ của quỹ riêng này.
Tóm lại, mở rộng tiếp cận dịch vụ tài
chính tới mọi thành phần dân cư và
doanh nghiệp, nhất là những thành
phần có thu nhập thấp và hộ kinh
doanh nhỏ lẻ, có tác dụng thúc đẩy
phát triển kinh tế, giảm đói nghèo và
thu hẹp bất bình đẳng về thu nhập

trong xã hội. Tài chính vi mô là một
hình thức cụ thể của mở rộng tiếp
cận dịch vụ tài chính. Bảo hiểm tiền
gửi có thể tác động tới việc mở rộng
tiếp cận dịch vụ tài chính một cách
gián tiếp và cả trực tiếp. Tác động
gián tiếp ở chỗ bảo hiểm tiền gửi
giúp tăng cường ổn định tài chính,
giảm gánh nặng của người nộp thuế,
trong đó có người nghèo. Tác động
trực tiếp được thể hiện ở những
chính sách cụ thể về bảo hiểm tiền
gửi áp dụng với những tổ chức tài
chính phục vụ người nghèo, trong đó
có các tổ chức tài chính vi mô. Nhiều
nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhằm mục
tiêu hỗ trợ quá trình mở rộng tiếp cận
dịch vụ tài chính, nên áp dụng rộng
rãi cơ chế bảo hiểm tiền gửi cho các
tổ chức tài chính vi mô. Ngoài ra, thực

(Tiếp trang 39)

tế các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên
thế giới cũng có những đóng góp
tích cực trong việc nâng cao nhận
thức và hiểu biết của người dân về
tài chính ngân hàng thông qua các
hoạt động giáo dục tài chính cộng
đồng và tuyên truyền chính sách, từ
đó giúp củng cố niềm tin của người
dân vào hệ thống ngân hàng chính
quy, gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch
vụ tài chính ngân hàng, đặc biệt là
đối với những người dân có thu nhập
thấp và hiểu biết hạn chế./.
Nguồn:
Tài liệu nghiên cứu về Mở rộng tiếp
cận dịch vụ tài chính và Bảo hiểm tiền
gửi, IADI, 2013
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Tại các nước châu Âu, Esmée Selina
Zwiers (2014) đánh giá những tác
động của chính sách bảo hiểm tiền
gửi đối với người gửi tiền. Nghiên
cứu thông qua việc xây dựng mô
hình đánh giá tác động của hạn mức
bảo hiểm tiền gửi tới biến động tiền
gửi tại 8 quốc gia trong khu vực đã
chỉ ra rằng cơ chế bảo hiểm tiền gửi
nói chung và hạn mức bảo hiểm tiền
gửi có mối quan hệ và ảnh hưởng tới
quyết định của người gửi tiền. Người
gửi tiền sẽ ít rút tiền hàng loạt hơn
nếu tiền gửi của họ được bảo hiểm
hoàn toàn. Điều này giúp củng cố
niềm tin của người gửi tiền, giảm
thiểu các cuộc khủng hoảng ngân
hàng, tăng cường sự ổn định của hệ
thống ngân hàng.

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH BHTG TỚI HÀNH VI
NGƯỜI GỬI TIỀN:

GÓC NHÌN CỦA CÁC NGHIÊN CỨU
ĐỊNH LƯỢNG

Phòng NCTH&HTQT - BHTGVN

B

ảo hiểm tiền gửi là loại hình
chính sách công với vai trò
cơ bản là bảo vệ người gửi
tiền, bảo đảm an sinh xã hội
góp phần bảo đảm sự phát triển an
toàn và lành mạnh của hệ thống tài
chính quốc gia.
Thực tiễn đã chứng minh, ở các
quốc gia có hệ thống bảo hiểm tiền
gửi hoạt động hiệu quả thì những bất
ổn trong hệ thống ngân hàng giảm
xuống. Trong nền kinh tế thị trường,
sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống
ngân hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi
ro cao. Ðể cân bằng lợi ích giữa một
bên là sự phát triển của hệ thống
ngân hàng và một bên là bảo vệ lợi
ích của người tiêu dùng nói chung và
người gửi tiền nói riêng là yêu cầu đặt
ra với bất cứ Chính phủ nào. Công cụ
bảo hiểm tiền gửi là sự lựa chọn của
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rất nhiều quốc gia vì những lợi ích đối
với xã hội và nền kinh tế. Bảo hiểm
tiền gửi không chỉ có vai trò trong bối
cảnh hoạt động ngân hàng ở trạng
thái bình thường và phát triển mà nó
có vai trò đặc biệt trong trường hợp
xảy ra khủng hoảng hoặc có nguy cơ
xảy ra khủng hoảng tài chính.
Để củng cố cho những nhận định
trên, trên thế giới đã có nhiều nghiên
cứu định lượng để xác định mối quan
hệ và vai trò của bảo hiểm tiền gửi đối
với hành vi của người gửi tiền.
Tại Mỹ, Park và Stavros Peristiani
(1998) đã nghiên cứu mối quan hệ
giữa rủi ro của tiền gửi có kỳ hạn với
tăng trưởng của tiền gửi không được
bảo hiểm. Sự kết hợp giữa lãi suất cao
và tăng trưởng thấp của tiền gửi khi
ngân hàng gặp khó khăn chỉ ra rằng

rủi ro ngân hàng có ảnh hưởng tiêu
cực đến tiền gửi không được bảo
hiểm trong giai đoạn 1987 – 1991
ở Mỹ. Nghiên cứu cũng cho thấy: (i)
rủi ro tác động ngược chiều với tốc
độ tăng trưởng tiền gửi. Đó là bằng
chứng của việc người gửi tiền không
được bảo hiểm phản ứng tránh các
rủi ro đổ vỡ của tổ chức nhận tiền gửi
của mình; (ii) khả năng đổ vỡ ngân
hàng tác động đến tiền gửi được bảo
hiểm ít hơn so với tác động đến tiền
gửi không được bảo hiểm. Tuy nhiên,
người gửi tiền nhỏ cũng chịu rủi ro
như những người gửi tiền lớn bởi vì
mặc dù khoản tiền đó có quy mô nhỏ
nhưng chiếm một tỷ trọng lớn trong
tổng thu nhập của người gửi tiền.
Điều này dẫn đến người gửi tiền nhìn
chung sẽ quan tâm đến hiệu quả hoạt
động của tổ chức mà họ gửi tiền.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những thay
đổi của chính sách bảo hiểm tiền gửi
trong cuộc khủng hoảng tài chính
năm 2007- 2008 có tác động tích cực
đến người gửi tiền. Các khoản tiền
gửi tại các tổ chức tài chính tăng lên
theo tỷ lệ tiền gửi được bảo hiểm tối
thiểu. Vì vậy, nâng tỷ lệ tiền gửi được
bảo hiểm tối thiểu là một phương
pháp hiệu quả để duy trì niềm tin của
người gửi tiền trong thời kỳ khủng
hoảng.
Kết quả tương tự cũng được Vaso
Ioannidou và Jan de Dreu (2006) đưa
ra trong nghiên cứu tại Bolivia. Nghiên
cứu sử dụng mô hình ước lượng xác
định cung cầu tiền gửi của người gửi
tiền khi rủi ro ngân hàng xảy ra. Khi tỷ
lệ tiền gửi được bảo hiểm hơn 60%,
kỷ luật thị trường giảm mạnh (khả
năng rút tiền hàng loạt giảm, lượng
tiền gửi ngân hàng tăng). Kỷ luật thị
trường bị loại bỏ hoàn toàn khi tỷ lệ
tiền gửi được bảo hiểm đạt 100%.
Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá tác
động của hệ thống bảo hiểm tiền gửi
công khai tới hành vi của người gửi
tiền đối với trường hợp của Bolivia từ
năm 1998 đến 2003. Đây là giai đoạn
diễn ra một cuộc suy thoái nghiêm
trọng làm ảnh hưởng đáng kể tới chất
lượng hoạt động của hệ thống ngân
hàng khiến người gửi tiền lo lắng về

sự an toàn của các khoản tiền gửi tại
ngân hàng. Kết quả cho thấy, việc ra
đời một hệ thống bảo hiểm tiền gửi
công khai có tác động làm giảm đáng
kể kỷ luật thị trường trong giai đoạn
đầu khi hệ số của các biến ảnh hưởng
tới kỷ luật thị trường nhỏ hơn từ 50 –
90% so với trước khi ra đời hệ thống
BHTG.
Tại Indonesia, Miki Hamada (2011)
nghiên cứu việc thực hiện kỷ luật thị
trường của người gửi tiền và đánh giá
ảnh hưởng của hệ thống bảo hiểm
tiền gửi đến hành vi của người gửi
tiền. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của
các ngân hàng thương mại tại Indonesia từ năm 1998 – 2009. Hành vi
của người gửi tiền được đánh giá qua
2 thước đo sự thay đổi của lượng tiền
gửi và lãi suất tiền gửi.
Nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng
bảo hiểm có giới hạn làm tăng kỷ luật
của người gửi tiền. Người gửi tiền trở
nên cẩn trọng hơn với tình hình hoạt
động của các ngân hàng, đặc biệt là
các ngân hàng có phát sinh những
khoản nợ xấu lớn, yếu tố chính dẫn
đến rủi ro của ngân hàng. Trong suốt
quá trình diễn ra cuộc khủng khoảng
năm 2008, người gửi tiền trở nên nhạy
cảm hơn với các rủi ro tài chính khi áp
dụng bảo hiểm tiền gửi có giới hạn.
Khi áp dụng chế độ bảo hiểm toàn
bộ, người gửi tiền mong muốn lãi
suất tiền gửi cao hơn nhằm bù đắp lại
việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng,
nhưng khi áp dụng chế độ bảo hiểm
có giới hạn, những người nắm giữ
khoản tiền gửi lớn không được bảo
đảm sẽ chuyển tiền của họ sang ngân
hàng an toàn hơn thay vì yêu cầu lãi
suất cao hơn.
Trong nghiên cứu của Toshihiko
Takemura và cộng sự (2012), các tác
giả đã chỉ ra rằng người gửi tiền có
xu hướng rút tiền ít hơn nếu họ hiểu
đúng đắn về hệ thống bảo hiểm tiền
gửi của Nhật Bản. Việc biết đến hệ
thống bảo hiểm tiền gửi của Nhật
Bản là hữu ích và có hiệu quả giúp

tránh khỏi hiện tượng rút tiền hàng
loạt.

Một số hàm ý và bài học rút
ra
Có thể nói, những nghiên cứu thực
nghiệm tại nhiều quốc gia khác nhau
trên thế giới, một lần nữa, khẳng định
lại vai trò của bảo hiểm tiền gửi đối
với hệ thống ngân hàng và người gửi
tiền.
Chính sách bảo hiểm tiền gửi công
khai và đầy đủ có tác động tới hành vi
gửi tiền của người tại các nước được
nghiên cứu bao gồm khu vực Châu
Mỹ, Châu Âu, Châu Á và một số quốc
gia khác. Điều này được kì vọng là
sẽ có tác động tương tự tới hành vi
người gửi tiền tại các quốc gia khác,
trong đó có Việt Nam.
Hạn mức bảo hiểm có ý nghĩa và
ảnh hưởng tới việc gửi tiền của người
dân. Trong một số trường hợp, việc
áp dụng hạn mức quá cao hoặc bảo
hiểm toàn bộ sẽ làm giảm kỷ luật thị
trường. Đây là một yếu tố cần cân
nhắc để xây dựng và áp dụng hạn
mức phù hợp./.
Tài liệu tham khảo
Esmée Selina Zwiers (2014) ,“ The Effects of deposit Insurance Coverage on
Depositors’ Behavior in the European
Union: Evidence from the 2007-08 Financial Crisis”
Miki Hamada (2011) “Market Discipline by Depositors: Impact of Deposit
Insurance on the Indonesian Banking
Sector”
Park và Stavros Peristiani (1998),
“Market discipline by thrift depositors”
Toshihiko Takemura và cộng sự
(2012), “Modeling Deposit-Withdrawal
Behavior with Risk Tolerance”
Vaso Ioannidou và Jan de Dreu
(2006), “The Impact of Explicit Deposit
Insurance on Market Discipline”
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HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

THUẬT NGỮ ANH - VIỆT TÀI CHÍNH,
NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Hỏi:

Theo tôi được biết, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước do Thủ tướng
Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, vậy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(NHNN) có trách nhiệm như thế nào đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi?

Trả lời:

Theo Luật BHTG năm 2012, Điều 8, khoản 2: NHNN thực hiện quản lý nhà nước đối với Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam (BHTGVN) và chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm
tiền gửi (BHTG).
Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (BHTGVN)
Theo Quyết định 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013, Điều 4:
- Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BHTG theo
đúng quy định;
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển BHTG;
- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHTG;
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tham gia tổ chức quốc tế về BHTG của BHTGVN;
- Ký kết thỏa thuận quốc tế hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về
BHTG;
- Giám sát hoạt động của BHTGVN;
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ của BHTGVN, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng quản trị của BHTGVN;
- Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với BHTGVN; quyết định cơ cấu tổ chức của
BHTGVN; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của BHTGVN.

Hỏi:

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm báo cáo và công bố những thông tin gì đối với
NHNN và người được bảo hiểm?

Deposit note

A certificate issued by a financial institution for funds placed in the institution, with a
fixed interest rate and an original maturity of two to five years, that the institution may
cash in and give back to the owner prior to the certificate’s maturity.
Read more: http://www.investorwords.com/16341/deposit_note.html

Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ được phát hành bởi một tổ chức tài chính cho các khoản tiền gửi được gửi
tại tổ chức đó, với lãi suất cố định và thời gian đáo hạn gốc từ 2 đến 5 năm. Tổ chức tài
chính sẽ nhận tiền gửi và hoàn lại cho chủ sở hữu trước thời hạn của chứng chỉ.

Interchange rate

The fee banks charge to cover the expense and risks of a bank or debit card transaction. The bank that funds the transaction is paid the fee, which is determined by calculating authorization costs, fraud and credit losses, and the bank cost funds. The rate is
revised regularly.
Read more: http://www.investorwords.com/18262/interchange_rate.html

Phí trao đổi
(giữa các ngân hàng)

Interbank market

The loose network of negotiations and transactions occurring between banks, large
financial institutions or other large companies. Interbank markets are unregulated by
governmental entities, and are often associated with currency transactions. Trades can
be conducted directly between each entity or through electronic brokering platforms.
This market allows over 1000 banks to trade between one another.
Read more: http://www.investorwords.com/7656/interbank_market.html

Thị trường
liên ngân hàng

Là mạng lưới đàm phán và giao dịch diễn ra giữa các ngân hàng, các tổ chức tài chính
lớn hoặc các công ty lớn. Thị trường liên ngân hàng không bị kiểm soát bởi các cơ quan
chính phủ và thường được kết hợp với các giao dịch tiền tệ. Các giao dịch có thể được
thực hiện trực tiếp giữa mỗi chủ thể hoặc trên nền tảng môi giới điện tử. Thị trường
này cho phép hơn 1000 ngân hàng giao dịch với nhau.

Automatic transfer
service account
- ATS account

A savings account which allows the account holder to automatically transfer funds to
a checking account. An automatic transfer service account can transfer funds to ensure
that a checking account maintains a minimum balance, or to ensure that enough funds
are available to cover a check.
Read more: http://www.investorwords.com/6998/automatic_transfer_service_account.html

Trả lời:

Theo Luật BHTG năm 2012: Điều 33. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm
tiền gửi
1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các thông tin sau
đây:
- Thông tin về việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thông tin về việc trả tiền bảo hiểm đối với người được bảo hiểm tiền gửi định kỳ 06 tháng hoặc đột
xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 10 Điều 13 của Luật này theo định kỳ hằng quý hoặc đột
xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán và báo cáo hoạt động hằng năm;
- Các thông tin khác về hoạt động bảo hiểm tiền gửi theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm công bố thông tin về việc thu hồi Chứng nhận tham gia
bảo hiểm tiền gửi và phương án trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi, cụ thể:
Theo Luật BHTG năm 2012 , Điều 6, Khoản 3 quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thu
hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải thông báo công khai về
việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương,
một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và
trên một báo điện tử của Việt Nam.
Theo Luật BHTG năm 2012, Điều 26, Khoản 3 quy định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết
thúc kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải có phương án trả
tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi; thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương
thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt
trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Việt
Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

Ban biên tập

Là khoản phí các ngân hàng phải trả để trang trải chi phí và rủi ro trong giao dịch ngân
hàng hoặc giao dịch thẻ ghi nợ. Ngân hàng cấp vốn cho các giao dịch được thanh toán
khoản phí này theo tỷ lệ dựa trên các tính toán về chi phí cấp giấy phép, gian lận và thua
lỗ tín dụng, chi phí quỹ ngân hàng. Tỷ lệ này được điều chỉnh thường xuyên.

Dịch vụ tài khoản
Một tài khoản tiết kiệm cho phép chủ tài khoản tự động chuyển tiền vào một tài
chuyển tiền tự động khoản thanh toán. Dịch vụ tài khoản chuyển tiền tự động có thể chuyển tiền để đảm
bảo duy trì số dư tối thiểu của tài khoản thanh toán hoặc để đảm bảo rằng có đủ quỹ để
bảo lãnh cho một tấm séc.
(Phòng TTTT, Chi nhánh BHTGVN khu vực Hà Nội thực hiện chuyên mục này)

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