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PGS. TS Nguyễn Kim Anh
Phó Thống đốc NHNN

Những nỗ lực của BHTGVN trong
thời gian qua đã góp phần quan
trọng trong việc đảm bảo an toàn
cho hệ thống TCTD, đặc biệt là góp
phần gia tăng lòng tin của nhân
dân vào hệ thống tài chính ngân
hàng, từ đó tác động tích cực tới sự
phát triển bền vững của nền kinh
tế và an ninh xã hội.” - đó là đánh
giá của Ủy viên Ban cán sự Đảng,
Phó Thống đốc NHNNVN Nguyễn
Kim Anh khi trả lời phỏng vấn
Thời báo Ngân hàng (số 26 ngày
15/02/2016). Bản tin Bảo hiểm tiền
gửi xin trân trọng giới thiệu toàn
văn bài phỏng vấn

ảo hiểm tiền gửi Việt Nam
đã góp phần duy trì sự ổn
định và phát triển an toàn,
lành mạnh hệ thống các
TCTD, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền, củng cố
niềm tin của công chúng đối với hệ
thống ngân hàng.
Kể từ bước tiến quan trọng trong
việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) với việc Luật BHTG chính thức
được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ
Ba thông qua, có hiệu lực thi hành
ngày 01/01/2013 đến nay, Bảo hiểm
Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển
khai thực hiện các nhiệm vụ được
giao đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn
vốn, phát huy tối đa nguồn lực hiện
có.
Với vai trò là tổ chức tài chính Nhà
nước hoạt động không vì mục tiêu
lợi nhuận, BHTGVN đã hoàn thành
tốt chức năng, nhiệm vụ được giao,
góp phần duy trì sự ổn định và phát
triển an toàn, lành mạnh hệ thống
các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền, củng cố niềm tin của công
chúng đối với hệ thống ngân hàng.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim
Anh ghi nhận về chặng đường 3 năm
thực hiện Luật BHTG của BHTGVN
khi trao đổi với phóng viên Thời báo
Ngân hàng.
Thưa ông, cùng với quá trình
phát triển của hệ thống các TCTD,
đặc biệt là đưa Luật BHTG vào cuộc
sống, công tác quản trị - điều hành

của BHTGVN đã đáp ứng được với
những kỳ vọng mà NHNN đặt ra
chưa, thưa ông?
Sau khi Luật BHTG được Quốc hội
thông qua, NHNN đã phối hợp với
các bộ, ngành liên quan, BHTGVN
khẩn trương xây dựng các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật BHTG. Kết
quả, Chính phủ đã ban hành Nghị
định quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật BHTG; Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định về
việc thành lập BHTGVN và quy định
chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN,
phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt
động của BHTGVN.
Thống đốc NHNN cũng đã ban
hành Quyết định về cơ cấu tổ chức
của BHTGVN, Thông tư hướng dẫn
một số nội dung về hoạt động BHTGVN; Bộ Tài chính đã ban hành Thông
tư hướng dẫn về chế độ tài chính
của BHTGVN. Các văn bản này đã tạo
thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ
cho tổ chức và hoạt động của BHTGVN.
Trên cơ sở khuôn khổ pháp lý
mới này, việc xây dựng các văn bản
quản trị - điều hành của BHTGVN là
một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của
BHTGVN. NHNN đã chỉ đạo BHTGVN
rà soát xác định danh mục văn bản
quản trị - điều hành cần sửa đổi, bổ
sung, ban hành mới. BHTGVN đã chủ
động xây dựng kế hoạch ban hành
các văn bản này.
Đến nay, BHTGVN đã ban hành 15
văn bản, đây là những văn bản quan
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trọng cần xây dựng ban hành trước
phục vụ cho quá trình kiện toàn tổ
chức bộ máy của BHTGVN để từng
bước hoạt động ổn định, đạt hiệu
quả và là cơ sở để xây dựng các văn
bản nghiệp vụ khác.

Dự kiến đến quý II/2016, BHTGVN
sẽ hoàn thiện cơ bản hệ thống văn
bản quản trị - điều hành để triển khai
Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn
thi hành.
Cùng với đó, cơ cấu tổ chức bộ
máy của BHTGVN đã cơ bản hoàn
thiện từ Hội đồng quản trị, Kiểm soát
viên, Ban điều hành đến các phòng,
ban tại Trụ sở chính và các Chi nhánh
BHTGVN khu vực theo Quyết định số
3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013
của Thống đốc NHNN về cơ cấu tổ
chức của BHTGVN.
NHNN đánh giá rất cao tập thể Hội
đồng quản trị, Ban điều hành và toàn
thể cán bộ của BHTGVN trong thời
gian qua đã đoàn kết nhất trí đổi mới
sáng tạo hoàn thành tương đối toàn
diện những nhiệm vụ được giao,
nhất là việc nhanh chóng ổn định cơ
cấu tổ chức và xây dựng hệ thống
văn bản quản trị điều hành mới.
Điều mà dư luận quan tâm chính
là hiệu quả của hoạt động BHTGVN
trong thời gian qua. Vậy ông có thể
cho biết một số những điểm nhấn
trong hoạt động của BHTGVN. Và
là một nhà quản lý, ông đã hài lòng
với những kết quả này?
Hiện nay, BHTGVN đang theo dõi
khoảng 2,87 triệu tỷ đồng tiền gửi
của các cá nhân tại các tổ chức tham
gia BHTG thuộc đối tượng được bảo
hiểm. Tính đến 31/12/2015 có 1.241
TCTD được cấp Chứng nhận tham gia
BHTG.
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Cùng với sự lớn mạnh về quy mô
của hệ thống các TCTD, BHTGVN cũng
đã có những bước chuyển tương ứng
về quy mô và hiệu quả hoạt động. Từ
số vốn điều lệ được Nhà nước cấp
ban đầu là 1.000 tỷ đồng đến nay đã
tăng lên 5.000 tỷ đồng từ nguồn tích
lũy của BHTGVN.
Trong giai đoạn 2013-2015, tốc
độ tăng trưởng bình quân tổng
nguồn vốn là 25%/năm. Tính đến
31/12/2015, tổng nguồn vốn của
BHTGVN đạt 26.619 tỷ đồng, trong đó
trên 99% nguồn vốn đã được đầu tư
kịp thời, hiệu quả qua các hoạt động
đầu tư: trái phiếu Chính phủ, tín
phiếu NHNN, gửi tiền tại NHNN.
BHTGVN đã trở thành một cánh tay
nối dài của NHNN trong việc giám
sát từ xa, kiểm tra tại chỗ. Các hoạt
động này đã được thực hiện thường
xuyên đối với các TCTD tham gia
BHTG. BHTGVN thực hiện giám sát
định kỳ tháng, quý, năm đối với 100%
tổ chức tham gia BHTG. Bên cạnh đó,
BHTGVN thực hiện kiểm tra thường
xuyên đối với tổ chức tham gia BHTG,
trung bình hàng năm thực hiện kiểm
tra đối với 325 lượt đơn vị.
Ngoài ra, BHTGVN còn thực hiện
kiểm tra đột xuất đối với những tổ
chức tham gia BHTG yếu kém, có dấu
hiệu rủi ro hoặc vi phạm quy định về
BHTG được phát hiện qua công tác
giám sát từ xa. Từ việc giám sát này,
BHTGVN kịp thời đề xuất, kiến nghị
phương án giải quyết phù hợp hoặc
báo cáo NHNN để có những biện
pháp xử lý cần thiết giúp các đơn vị
phòng tránh rủi ro có thể dẫn đến đổ
vỡ, ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ
thống.
BHTGVN tích cực tham gia quá
trình thanh lý tài sản của các tổ chức
tham gia BHTG thuộc diện phải chi
trả nhằm tối đa hóa giá trị thu hồi.

Tổng số tiền đã thu hồi sau thanh lý
chiếm khoảng 40% số tiền đã chi trả
BHTG.
Như vậy, có thể khẳng định những
nỗ lực nêu trên của BHTGVN trong
thời gian qua đã góp phần quan
trọng trong việc đảm bảo an toàn
cho hệ thống TCTD, đặc biệt là góp
phần gia tăng lòng tin của nhân dân
vào hệ thống tài chính ngân hàng và
từ đó tác động tích cực tới sự phát
triển bền vững của nền kinh tế và an
ninh xã hội.
Thưa ông, những kết quả hoạt
động của BHTGVN đã rõ, tuy nhiên,
trong dư luận xã hội, người dân
vẫn cho rằng mức bảo hiểm chi trả
của BHTGVN hiện nay vẫn chưa
phù hợp với thực tế. Hoạt động
của BHTGVN vẫn còn nhiều vướng
mắc ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động và việc thực hiện nhiệm vụ
của BHTGVN. Với vai trò là cơ quan
quản lý và điều hành chính sách
tiền tệ, NHNN nhìn nhận về vấn đề
này như thế nào?
Với vai trò là một cơ quan quản lý
nhà nước, NHNN rất thấu hiểu những
trăn trở của người dân, TCTD. Tuy
nhiên một phần của những vấn đề
này xuất phát từ hạn chế trong các
quy định về tổ chức, hoạt động của
BHTGVN, ví như BHTGVN là tổ chức
tài chính Nhà nước có đặc thù riêng
biệt, nhưng chưa có quy định cụ thể
về hình thức pháp lý, thiếu các công
cụ thực thi chính sách...
Chính vì vậy, NHNN đang cùng các
cơ quan chức năng xem xét, để có
những tháo gỡ chính sách, cơ chế
hoạt động cho BHTGVN thực sự trở
thành chỗ dựa tin cậy cho người gửi
tiền, góp phần đảm bảo an toàn tài
chính của các TCTD.
Hiện NHNN đã có văn bản trình Thủ

tướng Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ
sung làm rõ hình thức pháp lý nhằm
tháo gỡ những vướng mắc trong tổ
chức hoạt động của BHTGVN. Theo
đó, BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà
nước, hoạt động theo mô hình Công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn
điều lệ. NHNN thực hiện các quyền,
nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà
nước đối với BHTGVN.

Đồng thời, NHNN đang chỉ đạo
BHTGVN phối hợp với Viện Chiến
lược ngân hàng nghiên cứu, xây
dựng Chiến lược phát triển BHTGVN
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2025 phù hợp với Chiến lược phát
triển ngành Ngân hàng và là một cấu
phần trong chiến lược đó. Chiến lược
này sau khi được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt sẽ là cơ sở cho sự phát
triển bền vững của BHTGVN.

Cũng để tạo điều kiện cho BHTGVN có thể phát huy tối đa vai trò
của mình, NHNN đã thường xuyên
nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn
trong hoạt động của BHTGVN, cũng
như kiến nghị lên Chính phủ tháo
gỡ những vấn đề khó khăn không
thuộc thẩm quyền của NHNN. Cụ
thể: Để tạo điều kiện cho BHTGVN
tiếp cận thông tin về TCTD, NHNN đã
xây dựng và đang hoàn thiện để ban
hành trong thời gian tới Thông tư
về trao đổi, cung cấp thông tin giữa
NHNN và BHTGVN.

Về mức trả tiền bảo hiểm và phí
BHTG, NHNN cũng đã giao cho các
đơn vị liên quan của NHNN phối hợp
với BHTGVN khẩn trương xây dựng
dự thảo đề án trình Thống đốc NHNN
xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành quyết định về hạn mức bảo
hiểm và khung phí bảo hiểm.

BHTGVN nâng cao năng lực, hiệu quả
hoạt động góp phần xây dựng hệ
thống TCTD an toàn, lành mạnh.
Xin trân trọng cảm ơn Phó Thống
đốc!

Ngoài ra, việc phát triển nguồn
nhân lực, triển khai hiệu quả Dự án
FSMIMS, đẩy mạnh công tác nghiên
cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế
cũng sẽ là những vấn đề trọng tâm
mà NHNN sẽ chỉ đạo quyết liệt để
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PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU HÀNH
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TỶ GIÁ NĂM 2016

N

ăm 2016 là năm bản
lề của kế hoạch 5 năm
2016-2020 với mục tiêu
ổn định kinh tế vĩ mô,
phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao
hơn năm 2015, tạo đà phát triển tốt
cho các năm tiếp theo. Trên cơ sở
đánh giá tình hình thế giới và trong
nước, Quốc hội đã xác định mục tiêu
trong năm 2016 là kiểm soát lạm phát
dưới 5%, tăng trưởng kinh tế khoảng
6,7%. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong
bối cảnh kinh tế thế giới dự kiến tiếp
tục diễn biến khó lường, phức tạp với
những bước chuyển giai đoạn quan
trọng được đánh giá là “thay đổi cuộc
chơi” (game changers), đòi hỏi chính
sách tiền tệ và tỷ giá phải mang tính
căn cơ, lâu dài để kiểm soát tốt lãi
suất và tỷ giá nhằm góp phần ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và
hỗ trợ tăng trưởng hợp lý.
Nhìn lại năm 2015, có thể thấy đây
là năm chính sách tiền tệ và tỷ giá
phải đối mặt với các biến động bất
lợi liên tiếp xảy ra trên cả thị trường
trong nước và quốc tế. Ở trong nước,
giá dầu quốc tế giảm mạnh kéo theo
sự sụt giảm nguồn cung ngoại tệ
từ xuất khẩu dầu mỏ trong khi cầu
ngoại tệ tăng cao do kinh tế hồi phục
tốt, do đó đã tạo sức ép rất lớn về cân
đối cung – cầu ngoại tệ trong nước.
Mặt khác, việc giảm nguồn thu ngân
sách nhà nước kéo theo gia tăng
thâm hụt ngân sách, việc huy động
trái phiếu Chính phủ với lượng lớn để
bù đắp thâm hụt ngân sách đã đẩy
lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng cao,
tạo áp lực kép lên thị trường tiền tệ:
dư thừa thanh khoản trong ngắn hạn
trong khi lãi suất tăng cao trong dài
hạn, qua đó gián tiếp cản trở mục
tiêu tiếp tục giảm lãi suất cho vay và
ổn định tỷ giá. Tâm lý đầu cơ găm giữ
ngoại tệ trong năm 2015 cũng cao
hơn nhiều so với các năm trước do
6
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các biến động từ bên ngoài.Bên cạnh
đó, nhu cầu tín dụng trung dài hạn
gia tăng trong điều kiện nền kinh tế
phục hồi tâm lý cũng góp phần gây
áp lực lên lãi suất.
Trên thị trường tài chính quốc tế,
năm 2015 đã chứng kiến những biến
động có thể nói là mạnh mẽ, kịch tính
nhất kể từ khi cuộc suy thoái toàn cầu
2008. Ngay từ đầu năm, khủng hoảng
nợ công Châu Âu và nguy cơ Hy Lạp
vỡ nợ đã khiến đồng Euro mất giá
hơn 10%. Thêm vào đó, khả năng Fed
tăng lãi suất đã đẩy đồng USD tăng
cao và liên tục dao động quanh mức
100. Chỉ số đô la trong tháng 3/2015
đã đạt mức kỷ lục trong lịch sử. Số
liệu thống kê cho thấy chỉ riêng trong
năm 2015đồng USD đã tăng giá
khoảng 9-10%.
Nhưng cú sốc lớn nhất đối với thị
trường tài chính trong năm 2015 là
việc đồng Nhân dân tệ (CNY) đột
ngột mất giá mạnh 1,9% trong ngày
11/8 do NHTW Trung Quốc bất ngờ
thay đổi cách tính tỷ giá trung tâm.
Trong 2 ngày tiếp theo, đồng NDT
tiếp tục mất giá trên 1%, tính chung
trong 3 ngày mất giá tới 4,7% , kéo
theo sự mất giá của một loạt đồng
tiền và làm dấy lên nguy cơ về một
cuộc chiến tranh tiền tệ mới.

Điều hành chính sách tiền tệ,
tỷ giá một cách chủ động, linh
hoạt
Để đón đầu những tác động bất lợi
từ khả năng Fed tăng lãi suất, trên cơ
sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô,
tiền tệ trong và ngoài nước, ngay
trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã chủ
động điều chỉnh tỷ giá USD/VND tăng
tổng cộng 2%, qua đó phản ánh tốt
hơn cung cầu thị trường. Trong tháng
8/2015, để ứng phó với việc Trung

Ths. Bùi Quốc Dũng
Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ - NHNN

Quốc giảm giá mạnh đồng CNY kéo
đồng tiền của hàng loạt các đối tác
thương mại chính của Việt Nam mất
giá cũng như khả năng Fed tăng lãi
suất trong giai đoạn cuối năm, NHNN
tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tăng thêm
1% và mở rộng biên độ giao dịch từ
+1% lên +3% nhằm giúp cho tỷ giá
có dư địa đủ lớn để phản ứng linh
hoạt hơn với các biến động phức tạp
trên thị trường quốc tế.
Việc điều hành tỷ giá trong năm
2015 đã mang lại các kết quả tích cực,
giúp Việt Nam tiếp tục duy trì được
đà tăng trưởng xuất khẩu tương đối
khá trong bối cảnh thương mại toàn
cầu sụt giảm và nhiều nước có tốc
độ tăng trưởng xuất khẩu âm. Nhiều
chuyên gia, tổ chức quốc tế (IMF, WB,
ANZ, HSBC…) đã đánh giá cao chính
sách tỷ giá của NHNN trong năm
2015 và nhận định rằng sự chủ động,
kịp thời, linh hoạt trong điều hành tỷ
giá của NHNN đã tạo được bệ đỡ tốt
cho Việt Nam ứng phó với thị trường
thế giới ngày càng biến động mạnh
trong bối cảnh Việt Nam hội nhập
càng sâu hơn vào nền kinh tế toàn
cầu.

Đối với điều hành lãi suất, trong
bối cảnh các tác động bất lợi trong
và ngoài nước gia tăng, NHNN đãchủ
động, linh hoạt để điều tiết thanh
khoản hợp lý nhằm hỗ trợ ổn định
tỷ giá nhưng vẫn cân đối để duy
trì lãi suất liên ngân hàng thấp hơn
đáng kể so với lãi suất thị trường 1,
neo giữ lãi suất huy động, tạo điều
kiện giảm thêm mặt bằng lãi suất
huy động và cho vay của các TCTD
khoảng 0,2-0,5%/năm, nhưng vẫn hỗ
trợ các TCTD đầu tư vào TPCP hỗ trợ
NSNN. Nhờ đó, đến nay, mặt bằng lãi
suất của các TCTD đã giảm về mức
khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn
ngắn; 9-11%/năm đối với trung, dài
hạn; đối với khách hàng tốt, lãi suất
cho vay chỉ khoảng 5-6%/năm. Như
vậy, trong năm 2015, lãi suất đã giảm
khoảng 0,2- 0,5%/năm (trong đó,
lãi suất cho vay trung dài hạn
giảm 0,3- 0,5%/năm), chỉ còn bằng
50% mặt bằng cuối năm 2011, thấp
hơn giai đoạn 2005-2006 là giai đoạn
kinh tế tăng trưởng ổn định.

Chính sách tỷ giá tiếp tục phải
đối mặt với các thử thách mới
trong năm 2016
Sang năm 2016, dự báo trên cả thị
trường trong và ngoài nước tiếp tục
có các diễn biến bất lợi gây khó khăn
cho điều hành tỷ giá và thị trường
ngoại tệ.
Biến động trên thị trường tài chính
toàn cầu tiếp tục cho thấy nhiều rủi
ro khó lường. Thứ nhất, đồng CNY
tiếp tục diễn biến phức tạp trong
bối cảnh kinh tế Trung Quốc có dấu
hiệu bất ổn hơn: tăng trưởng trên
đà suy giảm, nguy cơ bong bóng
bất động sản, dòng vốn rút ra, TTCK
phải đóng cửa hai lần trong vài phiên
đầu năm. Nhiều phân tích nhận định
dường như NHTW Trung Quốc vẫn
còn đang loay hoay trong việc tìm ra
một phương thức điều hành tỷ giá
phù hợp sau khi đã phải sử dụng gần
1.000 tỷ đô la để can thiệp thị trường
ngoại hối kể từ 8/2015 đến nay. Thứ
hai, mặc dù Fed không tăng lãi suất

trong quý I/2016 và thị trường đã
giảm dự báo mức tăng lãi suất của
Fed trong cả năm 2016 so với trước
đây nhưng chu kỳ thắt chặt tiền tệ
của Fed sẽ tiếp diễn, đồng USD mạnh
lên sẽ gây áp lực đối với tỷ giá USD/
VND.
Trên thị trường trong nước, nguồn
cung ngoại tệ trong năm naysẽ tiếp
tục khó khăn do tăng trưởng kinh tế
toàn cầu vẫn ở mức thấp, giá dầu tiếp
tục giảm khi tính bình quân từ đầu
năm đến nay chỉ khoảng 33 USD/
thùng, làm cho nguồn cung ngoại tệ
từ xuất khẩu và kiều hối có thể không
cao như mong đợi.

Cách thức điều hành tỷ giá
mới
Ngay từ cuối năm 2015, một loạt
các giải pháp toàn diện, đồng bộ đã
được triển khai, trong đó phải kể đến
cách thức điều hành tỷ giá mới với tỷ
giá trung tâm biến động hàng ngàycho phép tỷ giá thay đổi linh hoạt,
giúp giảm thiểu tâm lý đầu cơ, găm
giữ. Từ ngày 4/1/2016, NHNN bắt đầu
thực hiện cách thức điều hành tỷ giá
mới, theo đó, NHNN công bố tỷ giá
trung tâm hàng ngày được xác định
trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá
bình quân gia quyền trên thị trường
ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ
giá trên thị trường quốc tế của một
số đồng tiền của các nước có quan
hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn
với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ
mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu
chính sách tiền tệ.
Bên cạnh đó, lần đầu tiên NHNN
can thiệp thị trường ngoại tệ dưới
hình thức bán ngoại tệ kỳ hạn có
hủy ngang cho tổ chức tín dụng
nhằm định hướng vùng tỷ giá mục
tiêu, đồng thời giúp giảm thiểu sử
dụng dự trữ ngoại hối nhà nước để
can thiệp thị trường. Việc kết hợp
cách thức điều hành tỷ giá mới với
cơ chế bán ngoại tệ kỳ hạn kế thừa
được điểm mạnh của cơ chế tỷ giá có
cam kết là neo kỳ vọng thị trường, ổn

định tâm lý trong khi vẫn cho phép
tỷ giá phản ứng linh hoạt với các cú
sốc vốn ngày càng liên tục với cường
độ mạnh trên thị trường quốc tế, phù
hợp với trình độ phát triển của kinh
tế trong nước trong tiến trình hội
nhập vào kinh tế quốc tế. Đây cũng
là bước đi tiếp theo trong các biện
pháp đồng bộ được NHNN thực hiện
nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt
là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam,
ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối,
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ
trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp.
Sau khi áp dụng cách thức điều
hành tỷ giá mới, tỷ giá giao dịch
trên thị trường giảm nhanh xuống
mặt bằng mới thấp hơn khoảng
200 VND/USD so với tỷ giá cuối năm
2015. Tỷ giá tự do giảm nhanh và từ
giữa tháng 2 đã thấp hơn tỷ giá bán
niêm yết của NHTM. Thanh khoản thị
trường tốt, tình trạng đầu cơ, găm
giữ ngoại tệ giảm mạnh, hệ thống
TCTD mua được lượng lớn ngoại tệ
từ tổ chức, cá nhân có nguồn thu
ngoại tệ và bán lại cho NHNN, nhờ
đó đã góp phần tăng quy mô Dự trữ
ngoại hối Nhà nước. Đồng thời, hầu
hết các TCTD đã mua ngoại tệ kỳ hạn
của NHNN ngày 31/12/2015 đã hủy
giao dịch kỳ hạn để tự cân đối trên
thị trường.
Quan trọng hơn, diễn biến tích cực
này của thị trường ngoại tệ diễn ra
trong bối cảnh thị trường tài chính
thế giới có nhiều biến động mạnh
theo chiều hướng bất lợi. Từ ngày
4-7/1/2016, Ngân hàng Nhân dân
Trung Quốc liên tiếp phá giá mạnh
đồng Nhân dân tệ với tổng mức phá
giá lên tới xấp xỉ 1,1%, thị trường
chứng khoán Trung Quốc hai ngày
phải ngừng giao dịch do lao dốc trên
7%, kéo theo sự sụt giảm trên một
loạt các thị trường chứng khoán lớn,
giá dầu chạm đáy hơn một thập kỷ.
Đồng tiền nhiều nước châu Á giảm
giá mạnh.
Như vậy, việc thị trường ngoại tệ
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trong nước diễn biến ổn định trong
bối cảnh thị trường thế giới có nhiều
biến động mạnh là một xu hướng
trái ngược hẳn so với năm 2015. Diễn
biến này cho thấy điểm thành công
nhất trong cách thức điều hành tỷ
giá mới đã giúp thị trường ngoại tệ
hấp thu tốt hơn các cú sốc bên ngoài,
giảm thiểu tác động bất lợi tới tỷ giá.
Mặt khác, cách thức điều hành tỷ giá
mới cũng làm giảm động cơ đầu cơ,
găm giữ ngoại tệ, khuyến khích tổ
chức và cá nhân bán ngoại tệ ra lấy
VND để hưởng lợi tức lớn hơn, giải
phóng lượng ngoại tệ được đầu cơ,
găm giữ trong thời gian qua. Do đó,
với những chính sách hiện nay, nếu
không có những cú sốc mạnh và bất
ngờ từ thị trường quốc tế, có cơ sở
để khẳng định tỷ giá USD/VND sẽ tiếp
tục ổn định trong năm 2016.

Thách thức trong điều hành
lãi suất năm 2016 và giải pháp
Sang năm 2016,thị trường tài chính
quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lường tác động bất lợi đến kinh
tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong
nước, tăng trưởng được dự báo khả
quan hơn kéo theo nhu cầu vốn tăng,
NSNN có thể còn khó khăn hơn; tất cả
các yếu tố sẽ tạo những thách thức
lớn hơn so với năm 2015 đến mục
tiêu giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Cụ
thể:
Thứ nhất, về lạm phát, tổng cầu
tăng do kinh tế tăng trưởng rõ nét
hơn, cộng hưởng với lộ trình tăng giá
nhiều dịch vụ do Nhà nước quản lý sẽ
làm tăng sức ép lạm phát 2016, được
dự báo khoảng 3-4%, cao hơn nhiều
so với mức chỉ 0,6% của năm 2015,
qua đó, cũng gây áp lực đến lãi suất
huy động của TCTD. Về tăng trưởng,
mục tiêu tăng trưởng năm 2016
là 6,7%, cao hơn mức tăng trưởng
6,68% của năm 2015 và cao hơn mức
bình quân 5,88% giai đoạn 2011 –
2015. Với mục tiêu tăng trưởng cao và
diễn biến tăng trưởng năm sau cao
hơn năm trước trong 5 năm qua, nhu
cầu vốn mở rộng sản xuất kinh doanh

trong nền kinh tế đã tích tụ lớn và sẽ
tiếp tục gia tăng, gây áp lực lớn lên lãi
suất cho vay, nhất là trong điều kiện
tăng trưởng tín dụng trong năm 2015
bắt đầu vượt cao hơn tăng trưởng
huy động vốn toàn hệ thống (17,29%
so với15,64%) do kinh tế khởi sắc, tiền
nhàn rỗi trong dân cư đã giảm.
Thứ hai, NSNN khó khăn, dẫn đến
nhu cầu phát hành TPCP lớn. Thu
NSNN năm 2016 được dự báo rất khó
khăn: giá dầu thô trong các tháng
đầu năm bình quân khoảng 33 USD/
thùng, chỉ khoảng ½ mức giá dự
toántrong năm nay. Do đó, nhu cầu
phát hành TPCP để bù đắp bội chi
NSNN sẽ cao hơn năm 2015 (khoảng
220 nghìn tỷ đồng) đẩy lợi suất TPCP
tăng, tạo áp lực căng kéo đối với mặt
bằng lãi suất của TCTD. Thực tế năm
2015, mặc dù lãi suất của các TCTD
giảm nhẹ nhưng việc huy động TPCP
với lượng lớn để bù đắp thâm hụt
NSNN không thành công đã đẩy lãi
suất TPCP tăng cao (lợi suất TPCP kỳ
hạn 5 năm tăng khoảng 0,6%/năm
trong năm 2015), tạo áp lực kép lên
thị trường tiền tệ: dư thừa thanh
khoản trong ngắn hạn trong khi lãi
suất tăng cao trong dài hạn, cản trở
mục tiêu giảm lãi suất cho vay. Vì vậy,
áp lực tăng lãi suất TPCP nói riêng và
mặt bằng lãi suất của các TCTD nói
chung là lớn.
Thứ ba là diễn biến kinh tế quốc
tế tiếp tục biến động phức tạp. Kinh
tế toàn cầu tăng trưởng không đồng
đều, lệch pha dẫn đến chính sách
KTVM của các nước không nhất
quán, thậm chí trái chiều gây nguy
cơ chuyển dịch luồng vốn đầu tư,
thương mại bất thường, gây xáo trộn
thị trường tài chính, tiềm ẩn nhân
tố bất ổn lớn đối với kinh tế thế giới
trong năm nay.
Như vậy, thách thức đặt ra đối
với điều hành ổn định lãi suất là rất
lớn trong năm 2016 do kinh tế tăng
trưởng tốt, kỳ vọng lạm phát tăng,
nhu cầu phát hành TPCP cao tạo áp
lực tăng lãi suất lớn. Đặc biệt, CSTT

vừa phải điều tiết thanh khoản hài
hòa để kiềm chế lạm phát, giữ ổn
định mặt bằng lãi suất của các TCTD
vừa phải đảm bảo hỗ trợ thanh khoản
hợp lý cho các TCTD đầu tư vào TPCP,
không để lợi suất TPCP lên cao, qua
đó tác động trở lại đến lãi suất dài
hạn trên thị trường tiền tệ, gián tiếp
cản trở đến mục tiêu ổn định lãi suất
cho vay của các TCTD. Trong bối cảnh
đó, công tác điều hành lãi suất trong
năm 2016 sẽ tập trung vào một số
giải pháp sau:
Một là, điều hành đồng bộ các
công cụ chính sách tiền tệ, thực hiện
linh hoạt việc bơm tiền ra/hút tiền
về, thông qua nghiệp vụ thị trường
mở và các công cụ khác để điều tiết
thanh khoản hợp lý hỗ trợ các tổ
chức tín dụng có điều kiện cung ứng
vốn thông suốt cho nền kinh tế, đồng
thời điều hành lãi suất liên ngân hàng
ở mức phù hợp với tương quan với lãi
suất thị trường 1, qua đó đảm bảo tạo
điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất
huy động và cho vay của các tổ chức
tín dụng nhưng vẫn kiểm soát được
lạm phát và không gây áp lực lên tỷ
giá.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các giải
pháp về tín dụng nhằm kiểm soát
quy mô tín dụng phù hợp với chỉ
tiêu định hướng, mở rộng tín dụng đi
đôi với an toàn, nâng cao chất lượng,
hiệu quả, đảm bảo an toàn hệ thống
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hợp
lý, gắn với chính sách tín dụng ngành,
lĩnh vực để đáp ứng vốn cho sản xuất
kinh doanh. Tập trung nguồn vốn tín
dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên
theo chủ trương của Chính phủ; thực
hiện các giải pháp hiệu quả, thiết thực
nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan
hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với
khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi
cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn
tín dụng ngân hàng với lãi suất hợp
lý phù hợp với khả năng của doanh
nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh
doanh có hiệu quả, áp dụng đổi mới
công nghệ, đầu tư vào các ngành có

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM SẴN SÀNG CHO
“CUỘC CHƠI” HỘI NHẬP

TS. Trần Thị Hồng Hạnh
Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng

V

ới phương châm đa dạng
hóa, đa phương hóa quan
hệ đối ngoại, Việt Nam sẵn
sàng làm bạn với tất cả các
nước trong cộng đồng quốc tế, phấn
đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.
Việt Nam luôn thực hiện đường lối
nhất quán độc lập, tự chủ, hòa bình
hợp tác và phát triển; chính sách đối
ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa
dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng
thời mở rộng hợp tác quốc tế trong
mọi lĩnh vực, chủ động và tích cực hội
nhập kinh tế quốc tế trong đó có lĩnh
vực ngân hàng.

Hợp tác quốc tế với hội nhập
quốc tế trong lĩnh vực ngân
hàng:
Về hợp tác song phương, Việt Nam
thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn
170 quốc gia trên thế giới, mở rộng
quan hệ thương mại xuất khẩu hàng

hóa tới trên 230 thị trường của các
nước, ký trên 90 hiệp định thương
mại song phương, gần 60 hiệp định
khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Việt
Nam đã thiết lập mối quan hệ với tất
cả các nước lớn tạo điều kiện cho việc
phát triển, giao lưu hàng hóa – tiền
tệ, cơ hội cho hội nhập quốc tế trong
lĩnh vực ngân hàng nhưng bên cạnh
đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách
thức về kinh tế, chính trị, xã hội; các
vấn đề về rào cản kỹ thuật và pháp
lý khi mở rộng các quan hệ quốc tế
trong lĩnh vực ngân hàng. Rủi ro của
hoạt động ngân hàng càng gia tăng
khi các ngân hàng gia tăng các dịch
vụ thanh toán, tín dụng, đầu tư quốc
tế.
Về hợp tác đa phương: Việt Nam có
mối quan hệ tích cực với các tổ chức
tài chính tiền tệ quốc tế như: Ngân
hàng phát triển châu Á, Quỹ tiền tệ
quốc tế, Ngân hàng thế giới. Tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế được
đẩy mạnh lên tầm cao hơn ở mức độ
tham gia các tổ chức kinh tế thương
mại khu vực và thế giới, ký kết các
Hiệp định hợp tác kinh tế đa phương
với các dấu ấn quan trọng như: Việt
Nam tham gia Tổ chức thương mại
thế giới (WTO) năm 2007, cộng đồng
kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015 và
Hiệp định đối tác chiến lược xuyên
thái bình dương TPP đã được ký kết
ngày 4/2/2016. Vào thời điểm này TPP
được ca ngợi là Hiệp định của thế kỷ
XXI mang lại cơ hội phát triển thay
đổi toàn diện cho Việt Nam. Điều này
cũng đồng nghĩa cơ hội cho ngành
Ngân hàng rất lớn nhưng rào cản
trong các cam kết quốc tế về doanh
nghiệp nhà nước, nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa, sở hữu trí tuệ đang là thách

thức lớn đối với Việt Nam nói chung,
ngành Ngân hàng nói riêng.

Ngành Ngân hàng với “cuộc
chơi” hội nhập
Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở
thành xu thế tất yếu và đang diễn
ra ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh
vực. Cùng với với quá trình đó ngành
ngân hàng đã có nhiều nỗ lực trong
việc cải cách theo hướng thị trường
và mở cửa dịch vụ tài chính ngân
hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế trong nước và xu thế hội
nhập kinh tế quốc tế.
Tháng 10/1993 đánh dấu bước
ngoặt quan trọng trong quá trình
hội nhập quốc tế về tài chính tiền
tệ: Việt Nam nối lại quan hệ tín dụng
với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc
tế như ADB, IMF, WB. Việt Nam cũng
đã ký Hiệp định tài chính đa phương
với Ngân hàng đầu tư Châu Âu, Ngân
hàng đầu tư Bắc Âu, Quỹ OPEC, Quỹ
Kuwait. Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam là thành viên của diễn đàn
NHTW ASEAN, diễn đàn NHTW khối
sử dụng tiếng Pháp, Hiệp hội Ngân
hàng Việt Nam là thành viên của Hiệp
hội ngân hàng các nước ASEAN….
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng
đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều
NHTW lớn trên thế giới như NHTW
Pháp, Nhật Bản, Ngân hàng nhân dân
Trung Quốc…Đến nay, NHNN VN đã
thể hiện được vai trò tích cực trong
tiến trình hợp tác tài chính – tiền tệ
khu vực ASEAN và ASEAN+3….và
ngày càng hội nhập sâu vào lĩnh vực
tài chính ngân hàng thế giới.
Thực hiện chủ trương của Đảng

(Xem tiếp trang 13)
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và Nhà nước về khuyến khích và thu
hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài
và theo cam kết quốc tế. NHNN đã
cấp phép cho các tổ chức tài chính
và ngân hàng ở nhiều nước vào
hoạt động ở Việt Nam dưới nhiều
hình thức Văn phòng đại diện, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân
hàng nước ngoài. Với việc mở của
thị trường tài chính, các ngân hàng
trong nước được tiếp cận với thị
trường tài chính quốc tế, có điều kiện
để học hỏi, nâng cao trình độ quản trị
điều hành, phát triển sản phẩm dịch
vụ mới và kỹ năng kinh doanh, nhất
là các hoạt động nghiệp vụ như kinh
doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế,
tín dụng, thương mại quốc tế, dịch vụ
ngân hàng điện tử, quản lý quỹ, môi
giới tiền tệ, quản lý rủi ro. Bên cạnh
đó với sự tham gia mua cổ phần của
các ngân hàng nước ngoài, trong đó
có các đối tác chiến lược, các ngân
hàng có danh tiếng trên thế giới, các
ngân hàng trong nước có nhiều điều
kiện hơn trong việc tăng vốn, tiếp thu
kiến thức, kinh nghiệm quản lý và
công nghệ hiện đại trong hoạt động
ngân hàng. Việc mở cửa thị trường tài
chính quốc tế cũng thúc đẩy NHNN
nâng cao năng lực và hiệu quả điều
hành, thực thi chính sách tiền tệ, chia
sẻ thông tin, tạo sân chơi bình đẳng
cho các ngân hàng.

ngoài của các NHTM trong nước
nằm trong chiến lược kinh doanh của
các Ngân hàng nhằm tăng sự hiện
diện, tăng tính cạnh tranh và phục
vụ tốt hơn cho các DN Việt ở nước
sở tại, điều đó thể hiện sự chủ động
của các NHTM trong nước trong hội
nhập kinh tế quốc tế để tìm kiếm cơ
hội kinh doanh mới, đa dạng hóa sản
phẩm dịch vụ, khách hàng, phân tán
rủi ro, học tập kinh nghiệp quản trị
doanh nghiệp, quản lý rủi ro, đối phó
với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt
hơn với các ngân hàng tại thị trường
nước ngoài để tồn tại và phát triển
bền vững.

Để tạo điều kiện cho các ngân
hàng trong nước mở rộng thị phần,
nâng cao năng lực cạnh tranh và
thương hiệu trên thị trường quốc
tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đã chấp thuận cho các NHTM VN
mở chi nhánh, văn phòng đại diện
ở nước ngoài. Việc các NNHTM Việt
Nam xuất ngoại không chỉ mở rộng
mạng lưới hoạt động, gia tăng cạnh
tranh mà còn hỗ trợ tốt hơn cho các
khách hàng Việt Nam khi đầu tư ra
nước ngoài và các doanh nghiệp bản
địa. Đến nay, nhiều NHTM VN đã thiết
lập quan hệ đại lý, mở chi nhánh, văn
phòng đại diện tại các nước châu Á,
Châu Âu như Vietinbank, BIDV, VCB,
Sacombank, SHB, MB, Việt Á…

Với Quyết định số 42/2003/QĐNHNN ngày 13/1/2003 của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước, ngành

Sẵn sàng ứng phó để hội nhập
và phát triển bền vững
Để chủ động hội nhập và đối phó
với các khó khăn thách thức trong
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,
ngành ngân hàng đã chủ động đề ra
các biện pháp nhằm nâng cao năng
lực quản trị, điều hành, quản lý rủi ro,
hoàn thiện khung khổ pháp lý theo
hướng phù hợp với thông lệ quốc tế
trong việc lập, thực thi chính sách,
tạo khung khổ pháp lý vừa đảm bảo
thông thoáng, an toàn, hiệu quả cho
hoạt động của các NHTM, vừa đáp
ứng được yêu cầu quản lý vĩ mô của
nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

ngân hàng đã có chương trình hành
động hội nhập kinh tế quốc tế trong
lĩnh vực ngân hàng với mục tiêu
giành thế chủ động trong tiến trinh
hội nhập theo tinh thần Nghị quyết
số 07-NQTW của Bộ Chính trị: xây
dựng một hệ thống ngân hàng đa
dạng về hình thức, có uy tín với khách
hàng, có khả năng cạnh tranh, hoạt
động có hiệu quả, an toàn, có khả
năng huy động tốt hơn các nguồn
vốn trong xã hội và mở rộng đầu
tư, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, đẩy mạnh công tác đào tạo đội
ngũ cán bộ ngân hàng vững vàng về
chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, tận
dụng tốt các thành tựu về công nghệ
thông tin, thành thạo ngoại ngữ, có
tác phong công nghiệp và kỷ luật
cao, góp phần nâng cao hiệu suất lao
động trong ngành ngân hàng.
Để chủ động đối phó với các khó
khăn thách thức, các TCTD phải
không ngừng phát triển an toàn, hiệu
quả, vững chắc, đáp ứng tốt hơn yêu
cầu phát triển kinh tế chính trị xã hội
và hội nhập kinh tế quốc tế, theo đó
các TCTD phải thực hiện Cơ cấu lại căn
bản, triệt để và toàn diện hệ thống
tổ chức tín dụng để đến năm 2020
phát triển được hệ thống các TCTD
đa năng, theo hướng hiện đại, hoạt
động an toàn, hiệu quả vững chắc với
cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô,
loại hình có khả năng cạnh tranh lớn
hơn và dựa vào nền tảng công nghệ,

quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp
với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về
hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng
tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính,
ngân hàng của nền kinh tế. Tập trung
lành mạnh hóa tình trạng tài chính
và củng cố năng lực hoạt động của
TCTD.
Trong quá trình hội nhập, các TCTD
luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, rủi
ro tiềm ẩn trong tất cả các lĩnh vực
hoạt động nghiệp vụ: huy động vốn,
cho vay, cung ứng các sản phẩm,
dịch vụ tài chính ngân hàng. Do tính
chất nhạy cảm và đặc thù của hoạt
động Ngân hàng, tính ổn định của hệ
thống ngân hàng phụ thuộc nhiều
vào niềm tin của các nhà đầu tư và
tâm lý đám đông. Trong bối cảnh đó,
an dân được coi là biện pháp quan
trọng hàng đầu để phòng tránh rủi ro
do yếu tố tâm lý.
Với mục đích bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người gửi tiền, góp
phần duy trì sự ổn định của hệ thống
các TCTD, đảm bảo sự phát triển an
toàn, lành mạnh của hoạt động ngân
hàng. Hoạt động của Bảo hiểm tiền
gửi có vai trò quan trọng trong việc
nâng cao niềm tin của công chúng
và các nhà đầu tư vào hệ thống ngân
hàng, góp phần ổn định chính trị xã
hội, an dân để phát triển kinh tế. và
ổn định hệ thống tài chính quốc gia,
tạo môi trường thuận lợi để thu hút
đầu tư; BHTG còn góp phần xây dựng
thị trường tài chính lành mạnh, có
tính cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ
chức tài chính với quy mô và loại hình
khác nhau, giảm thiểu gánh nặng
cho Chính phủ trong trường hợp xử
lý đổ vỡ của TCTD; Thông qua nghiệp
vụ kiểm tra, giám sát, BHTG đánh giá
thực trạng, kịp thời phát hiện và có
biện pháp xử lý kịp thời phù hợp để
hỗ trợ xử lý, giảm thiểu tổn thất cho
các tổ chức cá nhân. BHTG còn tạo
động lực để các ngân hàng cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng
hoạt động – nền tảng của phát triển
bền vững.

Hội nhập càng sâu, rộng, các vấn
đề về giao lưu hàng hóa, luân chuyển
vốn, dịch vụ và đầu tư ngày càng
phát triển với các mối quan hệ đa
chiều, phức tạp, đan xen lẫn nhau.
Với sự phát triển nhanh như vũ bão
của khoa học công nghệ, các sản
phẩm tài chính ngân hàng dựa trên
nền tảng công nghê hiện đại ngày
càng đa dạng, phức tạp. Để sẵn sàng
cho cuộc chơi hội nhập, ngành ngân
hàng cần có giải pháp cụ thể để quan
tâm hơn nữa tới:

dựng thể chế kinh tế đáp ứng các
cam kết TPP, RCEP, VN-EU, FTA….

- Tích hợp Thẻ các nước ASEAN phù
hợp với lộ trình hội nhập khu vực và
quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

- Tăng cường công tác thông tin
truyền thông về hội nhập để các
doanh nghiệp, ngân hàng nắm bắt
thông tin chi tiết, các cơ hội, thách
thức, nâng cao nhận thức về hội
nhập, từ đó xây dựng chiến lược kinh
doanh dài hạn và quản trị doanh
nghiệp chuyên nghiệp theo thông lệ
quốc tế.

- Phát triển hệ thống giao dịch điện
tử hỗ trợ cho tài trợ thương mại ngắn
hạn và nhu cầu vốn lưu động cho
Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc
cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ
xấu, tăng cường quản trị rủi ro theo
chuẩn mực BaselII hướng tới Basel III
nhằm lành mạnh hóa hoạt động của
các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống
tạo môi trường thuận lợi để sẵn sàng
nắm bắt thời cơ hội nhập.
- Xây dựng định hướng với lộ trình
cụ thể cho việc áp dụng chuẩn ISO
2002 gắn liền với giai đoạn nâng cấp
hệ thống thanh toán bù trừ liên ngân
hàng của quốc gia phù hợp với đặc
thù kinh tế của Việt Nam.
- Để quảng bá được hình ảnh,
thương hiệu của mình, năng lực hoạt
động phải được đo bằng thước đo
chung, theo đó chuẩn mực báo cáo
tài chính quốc tế (IFRS) cần được
nhanh chóng triển khai áp dụng
trong ngành ngân hàng.

- Tạo môi trường pháp lý thông
thoáng, thuận tiện và môi trường
kinh doanh tốt nhất cho doanh
nghiệp, ngân hàng không trái với các
thông lệ quốc tế như giảm thiểu các
thủ tục hành chính, nhanh chóng xây
dựng và ban hành văn bản dưới luật
đối với các Luật mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung như Luật đầu tư, Luật
Doanh nghiệp….

- Tăng cường công tác phòng
chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, kiểm
soát thông tin và phòng chống tội
phạm công nghệ cao tạo điều kiện
an ninh, an toàn trong hoạt động
ngân hàng.
Hội nhập kinh tế quốc tế là tất
yếu khách quan, đem lại nhiều cơ
hội nhưng cũng không ít thách thức
cho ngành ngân hàng. Hy vọng với
sự chuẩn bị sẵn sàng cho hội nhập
từ chiến lược phát triển đến chương
trình hành động, mục tiêu, giải pháp
cụ thể; dưới sự chỉ đạo sát sao của
Chính phủ, ngành ngân hàng sẽ tận
dụng được cơ hội, gặt hái được nhiều
thành công, góp phần đưa Việt Nam
ngày càng phát triển sánh vai với các
nước trong khu vực và quốc tế./.

Đồng thời kiến nghị Chính
phủ chỉ đạo các bộ ngành phối
hợp với ngành Ngân hàng để:
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, phát
triển gắn với lộ trình hội nhập theo
các cam kết quốc tế và khu vực; Xây

Việc mở rộng ra thị trường nước
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BHTGVN TIẾP TỤC THAM GIA TÁI
CƠ CẤU CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

N

gày 01/03/2012 Thủ
tướng Chính Phủ đã ký
Quyết định số 254/QĐTtg về việc ban hành Đề
án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức
tín dụng giai đoạn 2011- 2015. Sau 4
năm triển khai, nhờ sự chỉ đạo quyết
liệt của cả hệ thống chính trị, của
Chính phủ và trực tiếp là Ngân hàng
Nhà nước; hệ thống các tổ chức tín
dụng từ chỗ có nguy cơ mất thanh
khoản, đổ vỡ dây chuyền, nợ xấu cao,
đã được giữ ổn định, nguy cơ mất
an toàn hệ thống đã được đẩy lùi, tài
sản của Nhà nước và nhân dân được
đảm bảo, lòng tin của công chúng
được giữ vững. Quá trình tái cơ cấu
hệ thống các tổ chức tín dụng được
tập chung vào các biện pháp cơ bản
như: Xử lý nợ xấu, sáp nhập, hợp nhất
các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
mua lại các Ngân hàng thương mại
yếu kém, nâng cao trật tự kỷ cương,
kỷ luật thị trường và tăng cường đội
ngũ lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ
chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng
cũng đã tích cực, chủ động xử lý nợ
xấu bằng nhiều biện pháp. Ngân
hàng Nhà nước cho thành lập công
ty VAMC, trong ba năm hoạt động
đã mua hơn 200.000 tỷ nợ xấu, nên
đến ngày 31/12/2015 nợ xấu đã giảm
xuống dưới 2.9%. Một số ngân hàng
sáp nhập, hợp nhất một cách tự
nguyện trong trật tự. Ba ngân hàng
yếu kém đã được Ngân hàng Nhà
nước mua lại với giá 0 đồng. Nhờ các
biện pháp xử lý quyết liệt trên, không
có một ngân hàng thương mại nào bị
phá sản. Đến nay, cơ bản tình hình tài
chính và hiệu quả hoạt động của các
ngân hàng đã được cải thiện rõ rệt,
trật tự kỷ cương và các nguyên tắc
thị trường bước đầu được đảm bảo.
Quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền được đảm bảo, tạo niềm tin
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cho công chúng vào hoạt động ngân
hàng, từ đó tạo sự ổn định kinh tế vĩ
mô cũng như trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện Luật BHTG, hệ thống
BHTG VN hiện nay thực hiện giám sát
100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi, gồm 1 ngân hàng Hợp tác xã, 89
NHTM và 1.147 quỹ tín dụng nhân
dân, tổ chức tài chính vi mô. Kiểm tra
tại chỗ việc chấp hành các quy định
của pháp luật về BHTG, thường xuyên
kiểm tra chuyên sâu các tổ chức tham
gia BHTG yếu kém xếp loại ở mức 4,
mức 5. Thông qua công tác giám sát
và kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất,
BHTG đã kịp thời xử lý, kiến nghị, cảnh
báo hoặc báo cáo NHNN xử lý. BHTG
cử người tham gia vào ban kiểm soát
đặc biệt các TCTD theo chỉ đạo của
Ngân hàng Nhà nước, sẵn sàng chi
trả BHTG cho người gửi tiền khi có
TCTD mất thanh khoản, lâm vào tình
trạng phá sản. Hoạt động của BHTG
đã tham gia tích cực vào cảnh báo
sớm, phòng, chống rủi ro trong hoạt
động của các TCTD, góp phần đảm
bảo an toàn, lành mạnh hoạt động
ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người gửi tiền.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình tái
cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng vừa
qua, chưa có ngân hàng yếu kém nào
bị phá sản ( ngoại trừ một số QTDND).
Điều đó không có nghĩa là sẽ không
có ở Việt Nam. Theo luật phá sản năm
2014 quy định về phá sản tổ chức
tín dụng và trong chỉ đạo của mình,
Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ
ra rằng sự cần thiết cho phá sản các
ngân hàng yếu kém. Việc sáp nhập,
hợp nhất, mua lại các ngân hàng yếu
kém thay vì phá sản đã hạn chế hiệu
ứng rút tiền hàng loạt gây đổ vỡ hệ
thống, mặt khác cũng do ngân sách

Ths.Ngô Quang Lương
Phó Tổng giám đốc BHTGVN

nhà nước cho việc xử lý phá sản ngân
hàng rất hạn hẹp, hầu như chưa có
trong dự toán của ngân sách nhà
nước. Bởi vậy, việc cho phá sản ngân
hàng có trật tự và kiểm soát của các
cơ quan chức năng trong tương lai
cũng là cần thiết, nhằm đảm bảo
nguyên tắc của thị trường cũng như
xóa bỏ hẳn những bất cập và yếu
kém, sự ỷ lại của các tổ chức tín dụng.
Kinh doanh ngân hàng là ngành kinh
doanh rủi ro cao, ở một chừng mực
nào đó nếu Nhà nước đảm bảo rằng
không để cho bất cứ ngân hàng nào
phá sản thì vô hình chung sẽ càng
khuyến khích các ngân hàng chấp
nhận rủi ro để thu lợi nhuận lớn.
Chính vì vậy, nếu Nhà nước chấp
nhận cho phá sản các ngân hàng yếu
kém sẽ là sự cảnh báo cho các ngân
hàng hạn chế rủi ro của mình, đảm
bảo cho một hệ thống ngân hàng an
toàn, hiệu quả hơn.
Mặc dù quá trình tái cơ cấu các
TCTD theo Quyết định 254/QĐ-TTg
giai đoạn 2011 – 2015 đã cơ bản hoàn
thành mục tiêu đề ra, nhưng Đảng và
Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước xác

định việc tái cơ cấu hệ thống các
TCTD là quá trình thường xuyên, liên
tục. Trong thời gian tới, Ngân hàng
Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo và triển
khai quyết liệt, toàn diện, xử lý dứt
điểm các TCTD yếu kém theo nguyên
tắc thị trường, có trật tự và quản lý
chặt chẽ của Nhà nước. Để chuẩn bị
cho việc xử lý khi có tổ chức tín dụng
có nguy cơ phá sản, Nhà nước, Ngân
hàng Nhà nước cũng đã quy định và
chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp,
trong đó Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
đã và sẽ tiếp tục là một trong những
công cụ tham gia như là một cánh
tay nối dài của Ngân hàng Nhà nước.
Trong những năm qua, đặc biệt từ khi
có Luật Bảo hiểm ra đời, vốn điều lệ
của Nhà nước cấp cho Bảo hiểm tiền
gửi hiện là 5.000 tỷ đồng, nguồn vốn
đầu tư kịp thời vào trái phiếu Chính
phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
và gửi tiền vào Ngân hàng Nhà nước

đạt hiệu quả, an toàn; tốc độ tăng
trưởng nguồn vốn bình quân là 25%/
năm, tính đến hết 31/12/2015 tổng
nguồn vốn đạt 26.619 tỷ đồng. Hiện
Bảo hiểm tiền gửi Việt nam đang
theo dõi khoảng 2,87 triệu tỷ đồng
tiền gửi của cá nhân tại các tổ chức
tín dụng.
Để thực hiện luật Bảo hiểm tiền gửi
cũng như chuẩn bị tốt cho “kịch bản
xấu” nếu có TCTD phá sản, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam đã và đang thực
hiện thường xuyên việc giám sát từ xa,
kiểm tra tại chỗ các tổ chức tham gia
BHTG. Cụ thể: trung bình hàng năm
có gần 400 lượt đơn vị được kiểm tra;
hàng tháng, quý, năm đều có báo cáo
kiểm tra, giám sát, hoặc kiểm tra đột
xuất các tổ chức tín dụng yếu kém
có dấu hiệu rủi ro hoặc vi phạm quy
định, để kịp thời kiến nghị, báo cáo
Ngân hàng Nhà nước có biện pháp

ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ....
tiềm năng phát triển tốt.
Ba là, tăng cường phối hợp chặt
chẽ với các chính sách vĩ mô khác,
đặc biệt là chính sách tài khóa, theo
dõi sát diễn biến thị trường tài chính
– tiền tệ, vốn khả dụng của các tổ
chức tín dụng cũng như kế hoạch
phát hành, giải ngân trái phiếu Chính

phủ để chủ động, kịp thời có các giải
pháp trong điều hành chính sách tiền
tệ đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ,
lãi suất, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ
tăng trưởng ở mức hợp lý, góp phần
thực hiện tốt các chính sách kinh tế vĩ
mô theo mục tiêu tổng thể của Đảng,
Quốc hội và Chính phủ.

xử lý kịp thời. Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam cũng cử người tham gia Ban
kiểm soát đặc biệt tại một số tổ chức
tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng
Nhà nước, từ đó có thể nắm chắc tình
hình hoạt động, các số liệu về tiền gửi
để chủ động đáp ứng chi trả BHTG
cho người gửi tiền trong trường hợp
các tổ chức tín dụng lâm vào tình
trạng rủi ro, phá sản, nhằm đảm bảo
quyền lợi của người gửi tiền. Ngoài
ra, hàng năm, Bảo hiểm tiền gửi luôn
chú trọng đến phát triển nguồn nhân
lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để có
đủ khả năng, trình độ, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện luật Bảo hiểm tiền
gửi một cách tốt nhất. Bên cạnh đó,
dự án công nghệ thông tin quản lý
FSMIMS được Ngân hàng Thế giới tài
trợ cũng đang được triển khai quyết
liệt, gấp rút và sẽ đi vào hoạt động
từ ngày 01/1/2017, sẽ tạo điều kiện
cho Bảo hiểm tiền gửi nắm bắt được
đầy đủ, kịp thời các thông tin của
các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền
gửi, phục vụ tốt cho công tác kiểm
tra, giám sát đánh giá rủi ro, xếp hạng
chất lượng hoạt động của từng tổ
chức. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là
cánh tay nối dài của NHNN, tham gia
tích cực vào quá trình tái cơ cấu các
TCTD, là một kênh đảm bảo an toàn
tài chính, góp phần tích cực bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền, tạo lòng tin cho công chúng
vào hoạt động ngân hàng, góp phần
đảm bảo an toàn hệ thống Ngân
hàng trong thời gian tới./.

(Tiếp trang 8)

Với các giải pháp này, tuy áp lực
đối với lãi suất trong năm nay là lớn
nhưng mục tiêu ổn định mặt bằng lãi
suất trung và dài hạn trong năm 2016
là vẫn khả thi./.
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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC QUAN
TÂM VỀ PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
ĐỒNG HẠNG VÀ KHÔNG ĐỒNG HẠNG
Tính ưu việt của hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được khẳng định qua mục tiêu góp phần đảm bảo ổn định
hoạt động ngân hàng, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Bên cạnh đó, việc đóng góp tài chính thường xuyên
của tổ chức tham gia BHTG cũng gợi lên một số vấn đề cần được quan tâm. Tại hầu hết các quốc gia có triển khai
hoạt động BHTG, phí BHTG là nguồn tài chính quan trọng, tích lũy vốn hoạt động của tổ chức BHTG. Áp dụng phí
BHTG không đồng hạng, là mong muốn của tổ chức tham gia BHTG, đồng thời là một tín hiệu tích cực thúc đẩy
cạnh tranh bình đẳng giữa các ngân hàng.
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội

Thử nghiệm thành công phí bảo hiểm tiền gửi
đồng hạng
Có ba hình thức đóng góp tài chính của tổ chức tham gia
BHTG đóng góp tài chính có thể áp dụng trong triển khai
chính sách BHTG là đóng góp ban đầu, đóng góp thường
xuyên (hai hình thức này có tài liệu còn gọi chung là đóng
góp trước) và đóng góp sau. Phí BHTG đóng thường xuyên
là hình thức đóng góp tài chính phổ biến được áp dụng.
Tuỳ vào thời điểm triển khai hoạt động BHTG, điều kiện
khách hàng tham gia BHTG và các điều kiện có liên quan
khác để quyết định áp dụng phí đồng hạng và mức độ
bao nhiêu. Sau hơn mười sáu năm triển khai hoạt động
BHTG, có thể khẳng định Việt Nam đã thử nghiệm thành
công phí BHTG đồng hạng, được thể hiện ở ba khía cạnh:
(i) Mức độ đóng góp tương đối hài hoà giữa các đối tác
tham gia BHTG, (ii) Không tạo nên trách nhiệm tài chính
quá lớn đối với các tổ chức tham gia BHTG, (iii) Phù hợp
tương đối với điều kiện và mức độ phát triển ngân hàng
ở Việt Nam.

Nguyên tắc xác định phí BHTG
Phí BHTG đóng góp thường xuyên của tổ chức tham gia
BHTG được xác định phổ biến theo công thức tổng quát
sau:
Pa = r * D (1)
Trong đó:
Pa - là mức phí BHTG đóng góp thường xuyên hàng
năm một tổ chức tham gia BHTG cần đóng;
r - là tỷ lệ phí BHTG áp dụng đối với tổ chức tham gia
BHTG;
D - là số dư tiền gửi được qui định làm cơ sở tính phí
(thông thường lấy số dư bình quân một ngày trong năm)
(Oanh, 2004).
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Tỷ lệ phí BHTG mà mỗi tổ chức tham gia BHTG được áp
dụng để tính số phí BHTG phải đóng được chia làm hai
loại. Đó là tỷ lệ phí BHTG đồng hạng và tỷ lệ phí BHTG có
phân biệt căn cứ vào độ rủi ro trong hoạt động của mỗi tổ
chức tham gia BHTG.
Các hệ thống BHTG ở các quốc gia áp dụng tỷ lệ phí
đồng hạng thường xác định tỷ lệ phí r cho từng thời kỳ
căn cứ vào độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tham
gia BHTG, khả năng huy động vốn của tổ chức tham gia
BHTG và mức độ tài trợ của các đối tác khác như Chính
phủ, ngân hàng trung ương v.v. mà tổ chức BHTG có được.
Thông thường, ở thời kỳ mà rủi ro trong hoạt động của tổ
chức tham gia BHTG ở cao, tỷ lệ thu phí sẽ áp dụng ở mức
cao, và ngược lại.
Số dư tiền gửi D làm cơ sở tính phí có thể được xác định
bằng một trong ba loại chính: (1) toàn bộ tiền gửi tại tổ
chức tham gia BHTG, gọi là D1; (2) tiền gửi thuộc đối tượng
được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG, gọi là D2; hoặc
(3) tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm nhưng chỉ tính
trong giới hạn chi trả, gọi là D3.
Đối với lựa chọn thứ nhất - lấy toàn bộ số dư tiền gửi
tại tổ chức tham gia BHTG để làm cơ sở tính phí (D1), việc
xác định số liệu và kiểm tra số liệu từ phía tổ chức tham
gia BHTG đến tổ chức BHTG để tính phí BHTG là đơn giản,
có tính khả thi cao, triển khai thuận tiện. Hạn chế trong
trường hợp này là hoàn toàn không phản ánh sự liên hệ
tương đối giữa phí BHTG và quyền lợi được bảo vệ đối với
loại tiền gửi mà tổ chức tham gia BHTG huy động. Hơn thế
nữa, sẽ tạo nên bất lợi quá mức trong việc đóng phí BHTG,
đặc biệt là trong trường hợp áp dụng phí BHTG đồng
hạng, đối với các tổ chức tham gia BHTG có qui mô hoạt

động lớn và có khả năng huy động tiền gửi không thuộc
đối tượng được BHTG.
Đối với lựa chọn thứ hai - lấy tiền gửi thuộc đối tượng
được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG để làm cơ sở
tính phí (D2), việc xác định số liệu và kiểm tra số liệu có khó
khăn nhất định, song có tính khả thi cao. Hơn nữa, trường
hợp này hạn chế được bất lợi trong việc đóng phí đối
với tổ chức có khả năng huy động tiền gửi không thuộc
đối tượng bảo hiểm và phản ánh phần nào mối quan hệ
tương đối giữa phí BHTG và quyền lợi được bảo vệ của loại
tiền gửi được huy động.
Đối với lựa chọn thứ ba - lấy tiền gửi thuộc đối tượng
được bảo hiểm nhưng chỉ tính trong giới hạn chi trả (D3),
việc tổ chức tham gia BHTG tổng hợp số liệu về số dư tiền
gửi cần tính phí và việc tổ chức BHTG kiểm tra việc nộp
phí của khách hàng gặp nhiều khó khăn và tính khả thi
không cao, đặc biệt là trong điều kiện trình độ ứng dụng
công nghệ thông tin của các tổ chức này còn hạn chế. Tuy
nhiên, ưu điểm nổi bật của sự lựa chọn này là phản ánh
mối liên hệ trực tiếp giữa phí BHTG phải đóng và quyền lợi
được bảo vệ của loại tiền gửi huy động. Trong trường hợp
này chi phí về phí BHTG đối với một đồng vốn huy động
của ngân hàng có đa số tiền gửi huy động là các khoản
tiền gửi nhỏ, nằm trong hạn mức chi trả tiền bảo hiểm,
là cao nhất. Các ngân hàng này sẽ gặp bất lợi trong việc
đóng phí tham gia BHTG. Ngược lại chi phí về phí BHTG đối
với một đồng vốn huy động của ngân hàng có nhiều tiền
gửi không thuộc đối tượng được bảo hiểm là thấp nhất.
Ba khả năng lựa chọn số dư tiền gửi như đề cập trên
đây sẽ cho ba kết quả về số dư tiền gửi khác nhau. Trong
trường hợp chọn D là D1 thì số dư tiền gửi tính phí sẽ là
lớn nhất, và D là D3 thì số dư tiền gửi sẽ là nhỏ nhất. Ta có
thể tổng kết sự chênh lệch về số dư tiền gửi tính phí trong
từng trường hợp lựa chọn như sau:
D1 > D2 > D3

(2)

Từ công thức (1) ta có thể thấy tiền phí Pa mà hàng năm
tổ chức BHTG nhận được từ khách hàng phụ thuộc vào
hai đại lượng: tỷ lệ phí r và số dư tiền gửi D. Nếu cố định
một trong hai đại lượng D hoặc r thì Pa sẽ thay đổi tỷ lệ
thuận với đại lượng còn lại. Khi tỷ lệ phí tăng thì tiền thu
phí sẽ tăng và ngược lại. Đồng thời khi số dư tiền gửi D
tăng thì tiền thu phí cũng tăng và ngược lại. Để đảm bảo
mục tiêu hoạt động, mỗi hệ thống BHTG cần xác định một
mục tiêu về qui mô vốn của tổ chức mình, trong đó có dự
tính nguồn thu phí BHTG từ khách hàng cho từng khoảng
thời gian cụ thể.
Với một dự kiến về nguồn thu từ phí BHTG (Pa) được xác
định cho từng thời kỳ, để đảm bảo khoản thu từ phí BHTG

là không đổi, sự lựa chọn cách xác định số dư tiền gửi để
tính phí khác nhau sẽ làm cho tỷ lệ phí được xác định cho
từng thời kỳ cũng sẽ khác nhau tương ứng. Ta gọi tỷ lệ phí
r được xác định tương ứng với mỗi khả năng lựa chọn số
dư tiền gửi D (D1, D2, hoặc D3) là r1, r2 hoặc r3. Trên cơ
sở tương quan về số dư tiền gửi theo từng cách lựa chọn
được biểu thị bằng bất đẳng thức (2), ta có thể thiết lập
được tương quan giữa r1, r2 và r3 theo bất đẳng thức sau:
r1 < r2 < r3

(3)

Về phương diện hoạch định chính sách BHTG, việc lựa
chọn loại tiền gửi nào để làm cơ sở tính phí được xem xét
dựa trên bốn yếu tố cơ bản: (1) khả năng cân bằng giữa lợi
thế huy động vốn và bất lợi trong việc đóng phí BHTG của
các loại hình khách hàng tham gia BHTG; (2) phản ánh sự
liên hệ tương đối giữa phí BHTG và quyền lợi được bảo vệ
đối với loại tiền gửi huy động; (3) ảnh hưởng của phí BHTG
đối với chi phí huy động vốn của tổ chức tham gia BHTG,
(4) tính khả thi, tiện lợi của việc lấy số liệu.
Đối với khách hàng tham gia BHTG, trong trường hợp
áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi là đồng hạng, nếu lựa chọn
tiền gửi tính phí là toàn bộ số dư tiền gửi, tức D1, thì tỷ lệ
phí áp dụng chung cho tất cả các khách hàng là thấp nhất,
r1. Trong trường hợp này, ngân hàng nào có khả năng huy
động được nhiều tiền gửi không thuộc đối tượng được
bảo hiểm là chịu bất lợi lớn nhất trong việc đóng phí BHTG.
Ngược lại, nếu lựa chọn tiền gửi tính phí là tiền gửi được
bảo hiểm và chỉ trong hạn mức chi trả D3, tỷ lệ phí áp
dụng chung cho tất cả các khách hàng sẽ được xác định
cao nhất, r3. Trong trường hợp này, ngân hàng không có
khả năng huy động được tiền gửi không thuộc đối tượng
bảo hiểm sẽ có chi phí về BHTG trên một đơn vị tiền tệ huy
động là cao nhất và sẽ rơi vào tình thế bất lợi trong kinh
doanh. Hơn nữa, việc triển khai việc tính phí và kiểm tra
phí cũng kém khả thi nhất, đặc biệt là ở những nước chậm
phát triển. Như vậy, cả hai sự lựa chọn này đều dẫn đến
sự bất lợi quá mức về chi phí đóng phí BHTG cho hai loại
khách hàng, loại ngân hàng lớn và loại ngân hàng có qui
mô hoạt động nhỏ. Đây là kết cục mà một thị trường cạnh
tranh lành mạnh và bình đẳng không mong muốn.
Tính đến 30 tháng 6 năm 2002, trên thế giới có 80 quốc
gia có hoạt động BHTG công khai. Nghiên cứu của Laeven
(2002) trên cơ sở thông tin thu được từ 70 hệ thống BHTG
trên thế giới cho biết có 21 hệ thống BHTG lựa chọn tổng
số dư tiền gửi tại tổ chức tham gia BHTG để tính phí, 34 hệ
thống lấy số dư tiền gửi được bảo hiểm làm cơ sở tính phí,
6 hệ thống dựa trên tổng tiền gửi và các khoản vay không
hiệu quả, 9 hệ thống còn lại dựa trên tổng số dư tiền gửi
và tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro hoặc căn cứ vào tài
sản nợ, hoặc các khoản mục khác trong bảng cân đối của
tổ chức tham gia BHTG để tính phí.
www.div.gov.vn 15

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Thực tiễn xác định phí BHTG ở Việt Nam
Thông tư số 03/2000/QĐ-NHNN5 ngày 16/3/2000 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành
Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm
tiền gửi qui định hàng năm tổ chức tham gia BHTG phải
nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam một khoản phí bằng
0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các loại
tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG. Phí
BHTG mà mỗi tổ chức tham gia BHTG đóng hàng quí theo
công thức (4):
(4)

Về thực chất công thức (4) hoàn toàn đồng nhất với
công thức (1), chi tiết về số dư tiền gửi tính phí D ở công
thức (1) được tính bình quân trên cơ sở số dư tại 4 thời
điểm S0, S1, S2 và S3 trong công thức (4), tỷ lệ phí r hàng
năm được qui định cụ thể ở công thức (4) là 0,15% và được
chia cho 4 (bởi vì công thức (4) là công thức tính phí hàng
quý).
Như vậy, đối chiếu với công thức (1) ở phần trên có thể
thấy số dư tiền gửi D để làm cơ sở tính phí được xác định
là D2. Theo đó, mức phí được xác định ở Việt Nam là r2. D2
không phải là mức cao nhất, cũng không phải là thấp nhất,
là mức giữa như thể hiện ở bất đẳng thức (2), ta có được
mức phí r2 = 0,15% cũng là mức không quá cao và cũng
không phải là thấp nhất (xem bất đẳng thức 3). Việc lựa
chọn như vậy phù hợp với thông lệ chung, phổ biến trên
thế giới. Hơn nữa, mức độ đóng góp phí BHTG trong thời
gian vừa qua không ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh
của các tổ chức tham gia BHTG. Kết quả kinh doanh của
quỹ tín dụng nhân dân, loại khách hàng có khó khăn hơn
trong đóng góp phí BHTG, trên địa bàn thành phố Hà Nội,
Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Hũa Bỡnh,
Hà Giang và Lào Cai tăng đều trong các năm qua (ngoại trừ
năm 2014, khoảng thời gian mà các QTD tăng chi phí bất
thường để xử lý nợ quá hạn), sau khi đã đóng đủ phí BHTG.

Sơ đồ: Kết quả kinh doanh của các QTDND cơ sở ở 9
tỉnh* và thành phố Hà Nội, 2008 – 2015
Nguồn: Chi nhánh BHTGVN khu vực Hà Nội, 2016
(Chú thích: *Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ,
Hòa Bình, Hà Giang và Lào Cai)
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Để đảm bảo cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
hoạt động có hiệu quả, ngoài phần vốn được Chính phủ
hỗ trợ dưới hình thức cấp vốn điều lệ, các tổ chức tham
gia BHTG được yêu cầu đóng góp dưới hình thức phí BHTG
để tích tụ nguồn lực tài chính cần thiết đáp ứng triển khai
chính sách BHTG. Với mức thu từ phí BHTG được xác định,
sự lựa chọn số dư tiền gửi để tính phí đã được cân nhắc
trong mối liên hệ với tỷ lệ phí sẽ phải áp dụng và các yếu
tố có liên quan khác.
Nếu ta chọn số dư tính phí là toàn bộ tiền gửi tại một
tổ chức tham gia BHTG, tức D = D1, thì tỷ lệ thu phí r của
Việt Nam trong giai đoạn vừa qua sẽ không phải là 0,15%/
năm mà sẽ nhỏ hơn số đó. Tuy nhiên, nếu lựa chọn như
vậy, trước tiên sẽ tạo ra sự chênh lệch quá lớn trong đối
xử về đóng góp tài chính giữa các tổ chức tham gia BHTG.
Thực tế, tại thời điểm BHTGVN khai trương hoạt động
(tháng 7 năm 2000), ở Việt Nam có 1033 khách hàng thuộc
đối tượng bắt buộc tham gia BHTG. Trong số đó, chỉ có
một số ít ngân hàng huy động được tiền gửi không thuộc
đối tượng được bảo hiểm (tiền ngoại tệ, tiền gửi của tổ
chức, chính phủ...). Trong khi đó, một số lượng lớn, hơn
900 khách hàng trong tổng số 1.033 khách hàng, hầu như
không huy động được tiền gửi không thuộc đối tượng
được bảo hiểm. Theo đó, nếu chọn tiền gửi tính phí là toàn
bộ tiền gửi tại ngân hàng, thì chi phí về phí BHTG của tổ
chức tham gia BHTG mà có lợi thế trong huy động được
nhiều tiền gửi không thuộc đối tượng được bảo hiểm (ví
dụ như các ngân hàng thương mại quốc doanh), tính trên
một đơn vị tiền tệ huy động thuộc đối tượng được BHTG,
của các ngân hàng này sẽ cao hơn các ngân hàng ít có
khả năng huy động được tiền gửi không thuộc đối tượng
được bảo hiểm.
Nếu ta chọn số dư tiền gửi để tính phí BHTG là tiền gửi
thuộc đối tượng được bảo hiểm và trong hạn mức chi trả
(30 triệu đồng trước đây và hiện nay là 50 triệu đồng được
qui định tại Nghị định số 109 ngày 24/8/2005, bổ sung sửa
đổi Nghị định số 89), tức D = D3, với một yêu cầu thu từ
phí BHTG được xác định, tỷ lệ phí thời gian vừa qua ở Việt
Nam phải cao hơn mức 0,15%/năm. Hơn nữa, trong trường
hợp này các tổ chức tham gia BHTG nhỏ (ví dụ như quĩ
tín dụng nhân dân), có tiền gửi chủ yếu là tiền tiết kiệm
nhỏ sẽ chịu bất lợi nhất trong việc đóng phí BHTG. Sự bất
lợi này có thể thấy là chi phí về phí BHTG trên một đơn vị
tiền huy động tại các ngân hàng nhỏ sẽ lớn hơn loại chi
phí đó tại các ngân hàng lớn do các ngân hàng lớn có khả
năng huy động được nhiều khoản tiền gửi có giá trị lớn
hơn hạn mức chi trả BHTG. Bên cạnh đó, với thực tế tình
hình phổ cập vi tính còn hạn chế và với cơ cấu hệ thống
tài khoản hiện đang áp dụng tại các tổ chức huy động tiền
gửi ở Việt Nam, việc duy trì hệ thống số liệu để tính toán
và kiểm tra việc tính phí BHTG theo số dư tiền gửi được
bảo hiểm trong hạn mức chi trả là rất khó khăn trong giai
đoạn vừa qua.

Trong quá trình triển khai chính
sách BHTG thời gian qua, có tổ
chức và cá nhân cho rằng cần lấy
số dư tiền gửi được bảo hiểm và
trong hạn mức chi trả để tính phí
mới phản ánh đầy đủ mối liên hệ
giữa quyền lợi được bảo hiểm thể
hiện qua mức bảo hiểm tối đa và
trách nhiệm đóng phí BHTG, và
như vậy hy vọng sẽ giảm được
số tiền phí phải đóng của đơn vị
mình. Thực ra, ở chừng mực xác
định trách nhiệm của tổ chức
tham gia BHTG là đóng phí và
quyền lợi mà họ được đảm bảo là
chi trả tiền bảo hiểm cho người
gửi tiền thì quan điểm này có thể
là xác đáng. Tuy nhiên, hoạt động
BHTG không chỉ dừng ở trách
nhiệm và quyền lợi như vậy và
việc xác định số dư tiền gửi làm
cơ sở tính phí cũng không chỉ căn cứ đơn thuần vào mối
quan hệ giữa trách nhiệm và quyền lợi đó. Mong muốn
này của khách hàng chỉ có thể giải quyết một cách thỏa
đáng khi triển khai áp dụng phí BHTG xác định theo mức
độ rủi ro trong hoạt động của mỗi tổ chức tham gia BHTG
(còn gọi là phí BHTG không đồng hạng).
Cho tới nay, BHTGVN có hơn 1000 tổ chức tham gia
BHTG gồm 6 loại hình khách hàng có chênh lệch lớn về
quá trình phát triển, qui mô và phạm vi hoạt động. Với một
thực tế khách hàng có khác biệt lớn như vậy, để đảm bảo
phí đồng hạng tạo nên được sự đối xử tương đối công
bằng về đóng góp tài chính với các khách hàng là một
yêu cầu rất khó. Mặc dầu vậy, qui định tính phí BHTG đóng
góp thường xuyên áp dụng thời gian qua, trên cơ sở lựa
chọn số dư tiền gửi tính phí là tiền gửi được bảo hiểm, tạo
nên sự đối xử tương đối công bằng về đóng góp tài chính
giữa các tổ chức tham gia BHTG và đồng thời có hỗ trợ đối
với tổ chức mới tham gia vào lĩnh vực kinh doanh ngân
hàng. Đây có thể được đánh giá là thành công lớn của việc
áp dụng phí BHTG đồng hạng trong những năm đầu triển
khai chính sách BHTG.

Định hướng về phí BHTG ở Việt Nam
Hạn chế về phí BHTG đồng hạng trong môi trường
cạnh tranh bình đẳng và hội nhập

Vì tất cả các tổ chức tham gia BHTG đều được áp dụng
chung một tỷ lệ phí BHTG đóng góp như nhau nên nhu
cầu phải đánh giá chính xác tình hình hoạt động của tổ
chức tham gia BHTG là không nhất thiết trong việc xem xét
trách nhiệm tài chính của tổ chức tham gia BHTG đối với
tổ chức BHTG. Ưu điểm này đã tạo điều kiện thuận lợi rất
lớn cho tổ chức BHTG đặc biệt là trong giai đoạn đầu mới
triển khai hoạt động BHTG. Vì thế đa số các hệ thống BHTG
trên thế giới đều khởi đầu bằng việc áp dụng đóng góp tài
chính theo tỷ lệ phí BHTG đồng hạng.
Bên cạnh đó, phí BHTG đồng hạng bộc lộ một số hạn
chế cơ bản cần được nghiên cứu, có kế hoạch khắc phục.
Tỷ lệ phí BHTG như nhau áp dụng chung cho tất cả khách
hàng tham gia BHTG sẽ tạo nên khả năng xảy ra các biểu
hiện ỷ lại, xét về góc độ quản lý rủi ro trong hoạt động
của các tổ chức tham gia BHTG và đồng thời không có tác
dụng khuyến khích các ngân hàng thi đua hoạt động tốt,
an toàn cao để được áp dụng tỷ lệ phí BHTG thấp. Nghiên
cứu của Cull (1998, tr. 2) cho thấy, đối với các hệ thống bảo
hiểm tiền gửi áp dụng tỷ lệ phí BHTG đồng hạng, động
lực thúc đẩy ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn trong
hoạt động càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nhiều tổ
chức BHTG cũng đánh giá phí BHTG là một trong các tín
hiệu công bố đối với thị trường về tình hình hoạt động
của tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là mức độ rủi ro trong
kinh doanh. Điều đó đặt ra yêu cầu cần xem xét, từng bước
chuyển sang áp dụng phí BHTG không đồng hạng.

Cạnh tranh bình đẳng và hội nhập đặt ra yêu cầu loại bỏ
ưu đãi và phân biệt đối xử trong kinh doanh. Ưu điểm nổi
bật của phí BHTG đồng hạng là thuận lợi trong triển khai.
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Khó khăn trong áp dụng phí BHTG không đồng hạng
Mặc dầu một số hoạt động của tổ chức BHTG có tính
độc lập tương đối, tính khả thi của việc triển khai phí BHTG
theo độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tham gia BHTG
phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của một số lĩnh vực
khác trong nền kinh tế. Đó là các lĩnh vực liên quan tới hệ
thống đánh giá độc lập hoạt động của các đơn vị có huy
động tiền gửi; sự phát triển của thị trường tiền tệ và thị
trường chứng khoán; sự phát triển của hoạt động kiểm
toán. Hoạt động của những lĩnh vực này là điều kiện cần
thiết cho phép phương thức tính phí BHTG theo độ rủi ro
của khách hàng có tính khả thi.
Tổ chức BHTG khi phát triển đến một trình độ nhất định
có thể có khả năng đánh giá hoạt động của tổ chức tham
gia BHTG với mức độ chính xác cao. Tuy nhiên, để tổ chức
BHTG có thể làm được điều đó một cách độc lập, một số
lượng nhân lực và kỹ năng chuyên sâu ở nhiều ngành
cần được hội tụ. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia có hoạt
động BHTG cho thấy quá trình đó nếu do tổ chức BHTG tự
thực hiện sẽ đòi hỏi một thời gian khá dài.
Kinh nghiệm ở một số nước cho thấy hệ thống đánh giá
độc lập các ngân hàng và tổ chức tài chính như Moody ở
Mỹ, cung cấp kịp thời và công khai kết quả đánh giá định
kỳ tình hình hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài
chính, là nguồn thông tin có giá trị phục vụ xác định tỷ lệ
phí BHTG. Kết quả cho điểm đánh giá của các tổ chức kiểm
toán ở Đức cũng là cơ sở được dùng để xác định tỷ lệ phí
BHTG của hệ thống BHTG của Hiệp hội ngân hàng Đức.
Ngoài ra, tín hiệu về diễn biến giá cả của cổ phiếu và diễn
biến lãi suất của các công cụ huy động vốn của các ngân
hàng và tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán
và thị trường tiền tệ là những cơ sở khách quan và quan
trọng để tham khảo trong việc đánh giá các tổ chức huy
động tiền gửi. Trên cơ sở ba nguồn thông tin này, tỷ lệ phí
BHTG đối với từng tổ chức tham gia BHTG được xác định.
Hiện nay, cả ba kênh thông tin làm cơ sở xác định tỷ lệ
phí BHTG không đồng hạng mà các nước có hoạt động
BHTG vận dụng như nêu trên đây chưa hình thành đầy đủ
ở Việt Nam. Trên thực tế, việc áp dụng hình thức thu phí
theo tỷ lệ phí BHTG có phân biệt đối với các tổ chức tham
gia BHTG đòi hỏi thời gian nghiên cứu và chuẩn bị lâu dài.
ở Mỹ mặc dầu 3 nguồn thông tin cơ sở như nêu trên đây
cũng đã phát triển sớm hơn nhiều quốc gia khác, song,
quá trình chuyển từ áp dụng tỷ lệ phí BHTG đồng hạng
sang áp dụng tỷ lệ phí BHTG không đồng hạng mất một
thời gian rất dài, 59 năm (từ 1/1/1934 đến 1/1/1993) (FDIC,
1998). Việt Nam muốn áp dụng tỷ lệ phí BHTG dựa trên cơ
sở đánh giá hoạt động của tổ chức tham gia BHTG cần có

18

Số 31 / Quý I - 2016

kế hoạch xây dựng các kênh thông tin cần thiết. Đây là
nhiệm vụ đặt ra thách thức lớn đối với BHTGVN.
Định hướng nghiên cứu áp dụng phí BHTG không
đồng hạng
Để từng bước đạt được mục tiêu áp dụng phí BHTG
không đồng hạng, phản ánh chi phí về BHTG đối với mức
độ rủi ro trong hoạt động của mỗi tổ chức tham gia BHTG
và là một trong những tín hiệu về hoạt động của các tổ
chức đó, mức độ rủi ro trong hoạt động của mỗi tổ chức
tham gia BHTG cần được nghiên cứu và đánh giá một cách
đầy đủ. Sau đây xin đề xuất một số vấn đề cần được quan
tâm:
- Xác định đầy đủ yếu tố, nghiệp vụ có thể phát sinh rủi
ro trong hoạt động của tổ chức tham gia BHTG;
- Nghiên cứu cơ sở, phương pháp lượng hoá rủi ro trong
hoạt động ngân hàng;
- Xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro tổng thể
trong hoạt động của mỗi tổ chức có hoạt động huy động
tiền gửi;
- Xây dựng tiêu chí đánh giá chi phí (dự phòng) tương
ứng với mỗi mức độ rủi ro (nếu xẩy ra) được lượng hoá;
- Xác định mối liên hệ giữa rủi ro và các yếu tố khác trong
hoạt động của tổ chức tham gia BHTG: mối liên hệ giữa lãi
suất huy động tiền gửi với qui mô vốn huy động, lãi suất
cho vay với mức độ nợ quá hạn và nợ không thu hồi được,
lợi nhuận và khả năng đáp ứng yêu cầu thanh khoản…
Ngoài việc nghiên cứu các vấn đề trên, kế hoạch xây
dựng phí không đồng hạng có mức độ hoàn thiện tương
đối thích ứng với từng thời kỳ phát triển của hoạt động
ngân hàng và các chuẩn mực đánh giá khác cần được tiến
hành từng bước. Làm như vậy để có được sự đồng nhất
cần thiết giữa đánh giá của tổ chức BHTG và đánh giá của
các cơ quan chức năng khác về độ rủi ro trong hoạt động
của các tổ chức tham gia BHTG./.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
BHTGVN NĂM 2015 VÀ NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2016
Phòng Thông tin tuyên truyền
Năm 2015 vừa qua, nền kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro khó lường. Trong nước, các ngành sản
xuất kinh doanh phải gặp nhiều khó khăn, sự tương tác ảnh hưởng giữa các nền kinh tế lân cận tới Việt Nam ngày
càng rõ nét. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều
hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức
tín dụng (TCTD). Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt
động nghiệp vụ, góp phần vào thành công chung của ngành ngân hàng.

Những bước phát triển của
BHTGVN trong năm 2015
Năm 2015 là năm có tính nền tảng,
khi BHTGVN tròn 16 năm xây dựng và
phát triển, đánh dấu nhiều bước tiến
và khẳng định vai trò của tổ chức với
tư cách một công cụ của Chính phủ,
của NHNN nhằm bảo vệ ngày một
hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp
của người gửi tiền, góp phần duy trì
an toàn, lành mạnh hoạt động ngân
hàng. Những dấu ấn nổi bật của BHTGVN được thể hiện qua từng mảng
hoạt động:
Củng cố cơ sở pháp lý và cơ chế
chính sách, kiện toàn bộ máy tổ
chức

vướng mắc trong tổ chức hoạt động
của BHTGVN. Bên cạnh đó, Thống đốc
NHNN cũng ban hành Quyết định về
cơ cấu tổ chức của BHTGVN, Thông tư
hướng dẫn một số nội dung về hoạt
động BHTGVN; Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư hướng dẫn về chế độ
tài chính của BHTGVN. Các văn bản
này đã tạo thành khuôn khổ pháp lý
đồng bộ cho tổ chức và hoạt động
của BHTGVN.
BHTGVN đã ban hành các văn
bản quản trị, điều hành phù hợp với
khung pháp lý điều chỉnh hoạt động
của tổ chức cũng như yêu cầu hoạt
động thực tế với 21 văn bản. Ngoài
ra, hơn 20 dự thảo văn bản quản trịđiều hành đang được BHTGVN xây

dựng và hoàn thiện, dự kiến sẽ ban
hành trong năm 2016.
Một trong những dấu ấn đậm nét
năm 2015 của BHTGVN là triển khai
thực hiện thành công tái cấu trúc
tổ chức bộ máy của BHTGVN theo
quyết định của Thủ tướng Chính phủ
và quyết định của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước. Bộ máy lãnh đạo cấp
cao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN được kiện toàn, tạo tiền đề cho
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của
Đảng bộ và toàn hệ thống BHTGVN.
Cấp và thu hồi chứng nhận tham
gia BHTG
Hoạt động cấp chứng nhận tham

Nhằm củng cố hành lang pháp
lý cho BHTGVN có cơ sở thực hiện
nhiệm vụ, BHTGVN đã tích cực
nghiên cứu, phối hợp với NHNN và
các Bộ, Ngành liên quan để tiếp tục
triển khai xây dựng và ban hành các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Hiện, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã
và đang tích cực đề xuất, phối hợp
và tham gia xây dựng các văn bản
dưới Luật liên quan đến hoạt động
BHTG. Đáng chú ý nhất, NHNN đã có
văn bản trình Thủ tướng Chính phủ
đề xuất sửa đổi, bổ sung làm rõ hình
thức pháp lý nhằm tháo gỡ những
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gia BHTG được thực hiện đúng quy
định, kịp thời đáp ứng nhu cầu của
các tổ chức tín dụng (TCTD), qua đó
góp phần minh bạch hóa chính sách
BHTG. Trong năm 2015, BHTGVN cấp
mới 09 Chứng nhận (CN); cấp lại 17
CN; cấp 851 bản sao CN, đã thu hồi 3
chứng nhận do các tổ chức tín dụng
này thực hiện sáp nhập, hợp nhất.
Tính đến 31/12/2015 tổng số TCTD
tham gia BHTG là 1.241 tổ chức, bao
gồm: 89 NHTM, 1.148 QTDND, 03 Tổ
chức tài chính vi mô và 01 Ngân hàng
Hợp tác.
Quản lý thu phí BHTG theo đúng
quy định pháp luật
Năm 2015, BHTGVN thực hiện thu
phí của 1.240 tổ chức tham gia BHTG
với số tiền là 4.044 tỷ đồng, tăng 644
tỷ đồng (tăng 18,9%) so với năm
2014. Nhìn chung các tổ chức tham
gia BHTG thực hiện nghiêm túc việc
tính và nộp phí theo quy định. BHTGVN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn,
giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp
thời các vi phạm trong việc tính và
nộp phí BHTG.
Phát triển nguồn vốn an toàn,
hiệu quả
Nguồn vốn hoạt động của BHTGVN
luôn được đảm bảo an toàn với các
khoản đầu tư mang tính thanh khoản
cao, đồng thời duy trì mức tăng trưởng
ấn tượng. Tính đến 31/12/2015, tổng
nguồn vốn hoạt động của BHTGVN
là 26,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8% so
với cùng kỳ năm 2014; tổng số tiền
lãi thu được từ hoạt động đầu tư vốn
nhàn rỗi trong năm 2015 là 1.571 tỷ
đồng, tăng 13,6% so với năm 2014.
Năm 2015, được sự đồng ý của Thủ
tướng Chính phủ và hướng dẫn của
Bộ Tài chính, BHTGVN hạch toán, toán
chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển,
quỹ dự phòng tài chính để nâng vốn
điều lệ của BHTGVN từ 1.000 tỷ đồng
lên 5.000 tỷ đồng.
Trong năm 2015, BHTGVN đã được
công nhận là thành viên đấu thầu
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TPCP đặc biệt tại Sở giao dịch Chứng
khoán Hà Nội, được tham gia đấu
thầu tín phiếu NHNN qua mạng và tổ
chức ký kết các thỏa thuận hợp tác
với Ngân hàng Vietcombank và Ngân
hàng BIDV.
Kiểm tra, giám sát các tổ chức
tham gia BHTG
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh
đánh giá: “BHTGVN đã trở thành một
cánh tay nối dài của NHNN trong việc
giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ”. Trong
năm 2015, BHTGVN thực hiện giám
sát định kỳ đối với 100% tổ chức tham
gia BHTG, đồng thời thực hiện kiểm
tra 397 tổ chức tham gia BHTG gồm
41 NHTM và 356 QTDND. Các vi phạm
được phát hiện đã được xử lý nhanh
chóng, kịp thời theo thẩm quyền của
BHTGVN và các cơ quan chức năng
có liên quan.
Tuyên truyền, nâng cao nhận
thức người gửi tiền
Công tác thông tin tuyên truyền
của BHTGVN trong năm 2015 được
thực hiện hiệu quả với mục tiêu nâng
cao hiểu biết công chúng về hoạt
động BHTG. Việc tham gia tổ chức các
chương trình truyền thông lớn được
dư luận quan và cung cấp kịp thời
các thông tin về triển khai chính sách
BHTG đến công chúng đã góp phần
quảng bá sâu rộng chính sách BHTG
và hình ảnh của BHTGVN.
Dự án FSMIMS triển khai đúng
tiến độ đã đề ra
Đầu năm 2015, BHTGVN đã tổng
kết gói thầu DT#2: Tư vấn Quản lý
thay đổi thuộc dự án FSMIMS; tiếp đó
là liên tục các hoạt động triển khai gói
thầu DG#1 - Cung cấp, lắp đặt và tích
hợp hệ thống Công nghệ thông tin &
truyền thông và ký kết Hợp đồng gói
thầu DT#3: Xác nhận Hệ thống Công
nghệ thông tin độc lập của Bên thứ
ba. Cuối năm 2015, BHTGVN đã tiếp
nhận Trung tâm Dữ liệu Dự phòng
(DRC) đặt tại Công viên phần mềm

thành phố Đà Nẵng. Gói thầu DT#1:
“Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ triển
khai” đã được gia hạn hợp đồng tới
hết tháng 12/2016 và gói thầu DT#4:
“Nâng cao năng lực cho BHTG Việt
Nam” đang được triển khai theo tiến
độ.
Hoạt động nghiên cứu khoa học
Với mục đích nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động BHTG, trên tinh thần
phát huy trí tuệ tập thể, công tác
nghiên cứu ứng dụng được triển khai
một cách tích cực, hiệu quả. Năm
2015, BHTGVN đã hoàn thành đề tài
nghiên cứu ứng dụng “Vai trò của hạn
mức BHTG tới chính sách BHTG và đề
xuất điều chỉnh hạn mức phù hợp
với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam”;
Hoàn thành 3/8 chuyên đề của Đề
tài nghiên cứu cấp ngành về “Hành vi
người gửi tiền và các yếu tố tác động
đến hành vi người gửi tiền trong hệ
thống ngân hàng” của BHTGVN, cùng
các chương trình, đề tài nghiên cứu
khác.
Hợp tác, hội nhập và phát triển
theo chuẩn mực quốc tế phù hợp
với điều kiện Việt Nam
Năm 2015 là năm BHTGVN tích cực
tham gia các hoạt động của hiệp hội
BHTG Quốc tế và khu vực, đặc biệt
đã chủ động làm việc và ký kết các
biên bản hợp tác, tổ chức tọa đàm
quốc tế, trao đổi bàn tròn, gặp gỡ
song phương nhằm mở rộng mối
quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin,
kinh nghiệm hoạt động... Nhiều hoạt
động hợp tác, đối thoại, chia sẻ kinh
nghiệm song phương và đa phương
với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài
Loan, Malaysia, Indonesia, Lào…
được phối hợp tổ chức thành công
và hiệu quả.
Trong năm, BHTGVN đã có văn bản
gửi Viện chiến lược NHNN đề xuất
định hướng Chiến lược phát triển
BHTGVN đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2025 để đưa vào Chiến
lược phát triển chung của ngành

Ngân hàng; đồng thời đã hoàn
thành Dự thảo lần 1 Chiến lược phát
triển BHTGVN. Chiến lược phát triển
được xây dựng trên cơ sở đối chiếu
với Bộ nguyên tắc cốt lõi phát triển
hệ thống BHTG hiệu quả do Hiệp
hội BHTG Quốc tế (IADI) phát hành,
giúp BHTGVN ngày càng tiến gần với
chuẩn mới nhất về BHTG trên thế giới
hiện nay.
Xây dựng Đảng bộ trong sạch,
vững mạnh; Công đoàn hoạt động
hiệu quả
Hoạt động của BHTGVN luôn đảm
bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng
ủy BHTGVN thực hiện nghiêm túc Chỉ
thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng,
Chính phủ và Đảng ủy khối Doanh
nghiệp Trung ương. Công tác xây
dựng Đảng được chú trọng trong
toàn Đảng bộ. Trong năm 2015, BHTGVN đã tổ chức thành công Đại hội
Đảng bộ BHTGVN lần thứ nhất, nhiệm
kỳ 2015-2020. Đảng bộ BHTGVN được
nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên cơ
sở. Tại Đại hội Đảng Bộ Đảng ủy khối
Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí
Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN đã được Đại hội bầu tham gia
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW
nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2015, Công đoàn BHTGVN đã
tổ chức tốt việc thực hiện công tác
tuyên truyền giáo dục; Chăm lo đời
sống của đoàn viên; Tổ chức giao
lưu văn nghệ, thể thao; Thực hiện tổ
chức hoạt động xã hội - từ thiện; Hoạt
động giám sát, kiểm tra việc chấp
hành Điều lệ Công đoàn, và nhiều
hoạt động khác.
Năm 2015 là năm BHTGVN tiếp tục
nỗ lực để thay đổi và hoàn thiện về
mọi mặt. Trả lời phỏng vấn về hoạt
động của BHTGVN, ông Nguyễn Kim
Anh – Phó Thống đốc NHNNVN nhận
định: “NHNN đánh giá rất cao tập thể
Hội đồng quản trị, Ban điều hành và
toàn thể cán bộ của BHTGVN trong
thời gian qua đã đoàn kết, nhất trí,

đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tương
đối toàn diện những nhiệm vụ được
giao”.

Nhiệm vụ trọng tâm năm
2016 của BHTGVN
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ
năm 2016, Ban lãnh đạo BHTGVN đã
nêu rõ 12 mục tiêu, phương hướng
trọng tâm của tổ chức:
1. Hoàn thiện Chiến lược phát triển
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giai đoạn
2015 – 2020, tầm nhìn tới năm 2025
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thường xuyên rà soát và kiến
nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật về tổ chức và hoạt động
của BHTGVN phù hợp với thực tiễn
triển khai; tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện hệ thống văn bản quản trị, điều
hành phù hợp với luật BHTG và các
văn bản hướng dẫn, đảm bảo hoạt
động của BHTGVN được triển khai
thống nhất, đồng bộ đúng pháp luật.
3. Chủ động triển khai có hiệu quả
các mảng nghiệp vụ BHTG: thực hiện
kiểm tra, giám sát chính xác, hiệu quả,
đúng kế hoạch đối với các tổ chức
tham gia BHTG để phát hiện sớm rủi
ro; phát triển nguồn vốn một cách
bền vững nhằm nâng cao năng lực
tài chính của BHTGVN; trong trường
hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả, thực
hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời và phù
hợp với các quy định pháp luật; tăng
cường và nâng cao hiệu quả hoạt
động của Ban chỉ đạo và Tổ chỉ đạo
giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND
có vấn đề, phối hợp với Chi nhánh
NHNN trong triển khai chính sách
BHTG và xử lý các QTDND yếu kém
trên địa bàn.
4. Tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến kiến thức pháp luật
về BHTG và phổ biến kiến thức tài
chính; đẩy mạnh hoạt động thông
tin truyền thông, mở rộng các kênh
thông tin và cải tiến các sản phẩm
tuyên truyền nhằm phổ biến chính

sách BHTG đến công chúng hiệu
quả hơn; Xây dựng chiến lược truyền
thông để nâng cao nhận thức công
chúng về BHTG.
5. Phát triển nguồn nhân lực phù
hợp với xu thế phát triển của hệ
thống ngân hàng Việt Nam. Xây dựng
đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên
môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và
làm việc chuyên nghiệp.
6. Tích cực triển khai Dự án FSMIMS
theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ
và chất lượng. Chủ động xây dựng
phương án để tiếp nhận hệ thống
công nghệ thông tin khi dự án hoàn
thành bàn giao sử dụng.
7. Nghiên cứu ứng dụng: Nghiên
cứu đề xuất với NHNN trình Thủ
tướng Chính phủ quy định hạn mức
trả tiền bảo hiểm tiền gửi phù hợp với
từng thời kỳ và áp dụng mức phí trên
cơ sở rủi ro theo lộ trình phù hợp với
quy định Luật BHTG.
8. Đẩy nhanh tiến độ thi công các
công trình xây dựng cơ bản, phấn
đấu khởi công xây dựng công trình
Trụ sở chính BHTGVN vào quý II/2016,
hoàn thành công trình Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên đưa vào sử dụng vào
Quý III/2016.
9. Hoàn thành xây dựng thang
lương, bảng lương, chế độ phụ cấp
lương, chuyển xếp lương trên cơ sở
đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu hoạt
động và quyền lợi cho người lao
động.
10. Hoàn thành việc chuyển đổi hệ
thống tài khoản kế toán theo chế độ
kế toán mới của BHTGVN ban hành
theo Thông tư số 177/2015/TT-BTC
ngày 12/11/2015.
11. Chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực
và nhân sự cho việc mở thêm 02 Chi
nhánh BHTG khu vực và thành lập bổ
sung một số phòng và đơn vị tương
đương thuộc cơ cấu phòng, ban Trụ
sở chính BHTGVN khi được Thống
(Xem tiếp trang 32)
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CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ
NHỮNG TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ
BHTG được xem là “cánh tay nối dài” của Chính phủ, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần đảm bảo
an toàn hoạt động ngân hàng. Mặt khác, chính sách BHTG được thực thi có hiệu quả còn giúp các TCTD gia tăng
uy tín, niềm tin đối với khách hàng, từ đó huy động dồi dào nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư cho phát triển kinh
tế tại nhiều địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Dưới đây là ghi
nhận những“tiếng nói từ cơ sở” nhằm phát huy hơn nữa ý nghĩa, vai trò của chính sách BHTG – chính sách khẳng
định đường lối đúng đắn của Nhà nước ta.

H

ệ thống tài chính - ngân hàng, trong đó có
BHTGVN Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ đã
có những đóng góp tích cực vào thành quả
của Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Thời gian tới, cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên
truyền chính sách
BHTG nhằm giữ
vững niềm tin của
người dân, doanh
nghiệp và các đơn
vị đối với hệ thống
ngân hàng. Nếu hệ
thống ngân hàng
hoạt động ổn định,
chất lượng tốt, gắn

K

hả năng đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho doanh
nghiệp, cho nền kinh tế thành phố thời gian
qua có vai trò quan trọng của các TCTD trên địa
bàn và khu vực. Bên cạnh đó, sự ổn định và tăng
trưởng nguồn vốn huy động trong năm qua đã tạo điều
kiện thuận lợi cho các TCTD trên địa bàn khai thác và sử
dụng vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng
trưởng kinh tế xã hội thành phố và các tỉnh. Chính niềm
tin của người dân, niềm tin vào hệ thống ngân hàng, các
TCTD, tổ chức BHTG đã thu hút người dân, khách hàng
gửi tiền vào ngân hàng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư
luôn chiếm tỷ trọng cao và là bộ phận tiền gửi có tốc độ
tăng trưởng cao và ổn định nhất trong 5 năm qua. Điều
này minh chứng tính hiệu quả của chính sách BHTG và
hoạt động của BHTGVN.
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với nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, của địa
phương thì nhất định đồng tiền Việt Nam sẽ vững mạnh.
Đề nghị BHTGVN và các cơ quan liên quan rà soát, bổ
sung và xây dựng chính sách BHTG liên quan đến người
gửi tiền cho phù hợp.

T

ừ khi có chính sách BHTG, cùng với sự vào
cuộc của cán bộ các cấp và công tác thông
tin tuyên truyền thường xuyên, bằng nhiều
hình thức, đến nay bà con đã tin tưởng và
gửi tiền nhiều hơn vào các QTDND. Hầu hết các QTDND
trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng huy động vốn lớn
hơn NHTM. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng của hệ thống
QTDND trên địa bàn đạt 17%, chiếm khoảng 80-85%
tổng nguồn vốn hoạt dộng của các quỹ; QTDND hoạt
động hiệu quả, nợ xấu thấp, lợi tức hằng năm tăng
trưởng đều, năm sau cao hơn năm trước.

Một số kiến nghị về chính sách BHTG:
- Luật BHTG ra đời và có hiệu lực hơn 1 năm, đề nghị
BHTGVN kiến nghị NHNN nâng hạn mức trả tiền bảo
hiểm vì thực tế tiền gửi tại QTDND vượt mức 50 triệu
nhiều, thu nhập và mức sống của người dân cũng đã
được cải thiện, năng lực tài chính của BHTGVN đã được
tích lũy và củng cố qua nhiều năm.

Chi nhánh NHNN tỉnh Yên Bái đánh giá cao sự phối
hợp chặt chẽ của Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội trong
việc tuyên truyền chính sách BHTG; kiểm tra, giám sát,
đồng thời tạo điều kiện tốt để QTDND hoạt động, tránh
trùng lặp giữa thanh tra của Chi nhánh NHNN với kiểm
tra của Chi nhánh BHTGVN; thường xuyên trao đổi
thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tham
gia BHTG trên địa bàn giữa 2 cơ quan.

- Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa NHNN với
BHTGVN, đặc biệt là giữa các Chi nhánh NHNN tỉnh
thành phố với Chi nhánh BHTGVN khu vực để tạo điều
kiện cho công tác giám sát của BHTGVN, phục vụ mục
tiêu an toàn hệ thống.

- Cần sớm xây dựng và áp dụng phí theo mức độ rủi ro
để tạo động lực thúc đẩy các TCTD hoạt động an toàn,
hiệu quả.

Ông Bùi Trung Thu – Giám đốc Chi nhánh NHNN
tỉnh Yên Bái

NHNN các tỉnh tiếp tục phối hợp, đồng hành với BHTGVN Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ thực hiện trao đổi,
chia sẻ thông tin, thanh tra, kiểm tra…đảm bảo hoạt
động các TCTD trong khu vực ổn định, an toàn và phát
triển tốt.
Ông Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An

Thời gian tới, Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM cần tích
cực, chủ động phối hợp với các TCTD trên địa bàn thành
phố trong việc nâng cao nhận thức của người gửi tiền,
hỗ trợ các TCTD, đặc biệt là các TCTD qui mô nhỏ nâng
cao công tác quản trị điều hành, quản lí, phòng ngừa rủi
ro. Hiệu quả của sự phối hợp, đồng hành sẽ phần nào hỗ
trợ Chi nhánh NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực
cho hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố.
Ông Tô Duy Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc NHNN Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh

M

ột số đề xuất để chính sách BHTG ngày
càng phát huy vai trò trong nền kinh tế:

- Cần thực hiện tốt hơn công tác truyền
thông, nhiều người dân còn chưa biết đến BHTG.
- Hạn mức trả tiền bảo hiểm 50 triệu từ năm 2005
đến nay đã không còn phù hợp, do GDP Việt Nam đã
hơn 2.400 USD. Đề nghị tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm
nhằm góp phần nâng vị thế của các TCTD trong huy
động, người dân an tâm hơn khi gửi tiền vào hệ thống
các TCTD.

- BHTGVN định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng để các
tổ chức tham gia BHTG có điều kiện học tập, trao đổi
thông tin, kinh nghiệm hoạt động; đồng thời ghi nhận
ý kiến của các tổ chức tham gia BHTG nhằm triển khai
ngày càng tốt hơn chính sách BHTG.
Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Chi nhánh NHNN TP.
Cần Thơ, ông Võ Thanh Nhã, Giám đốc Chi nhánh
NHNN tỉnh Tiền Giang, ông Đào Văn Nghiệp, Giám
đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Long An
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T

rong 5 năm qua, hoạt động của QTDND trên
địa bàn Hải Phòng tăng trưởng đều, hàng
năm quy mô tăng trưởng đạt trên 20%. Huy
động vốn của 26 QTD tăng 26,5%, dư nợ tăng
21%, nợ xấu chiếm 0,49% dư nợ các TCTD. Hải Phòng
không có QTD yếu kém. Tuy quy mô QTD không lớn
nhưng hoạt động an toàn, ổn định. Để đạt được kết
quả này, ngoài nỗ lực của bản thân các QTD thì còn có
sự đóng góp không nhỏ của chính sách BHTG và hoạt
động của Chi nhánh BHTG VN khu vực Đông Bắc bộ, góp
phần nâng niềm tin của người dân đối với ngân hàng;
đồng thời tham gia vào hoạt động giám sát các TCTD
cũng như cảnh báo rủi ro đối với các QTD.

Nhằm phát huy tốt hơn vai trò thực thi chính sách
BHTG, đề nghị: Tăng cường hơn nữa công tác thông tin
tuyên truyền về chính sách BHTG cũng như hoạt động
ngân hàng tới rộng rãi người dân với hình thức phong
phú, đa dạng; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa NHNN
và Chi nhánh BHTG Đông Bắc Bộ, đặc biệt là vai trò cảnh
báo rủi ro, chia sẻ thông tin trong công tác thanh tra,
giám sát các QTD với mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt
động ngân hàng.
Ông Lê Văn Cường - Giám đốc NHNN Hải Phòng

T

rong bối cảnh hội nhập quốc tế, hoạt động
tài chính - ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều
rủi ro đe dọa an toàn hệ thống. BHTG là
công cụ chính sách hữu hiệu của Chính
phủ, NHNN để phòng ngừa, hạn chế rủi ro tại các tổ
chức tham gia BHTG, đồng thời giúp họ huy động
vốn tốt hơn phục vụ phát triển kinh tế.

T

hái Bình hiện có 85 QTDND hoạt động
trên địa bàn 157 xã, phường, thị trấn, trong
đó có 48 QTD được NHNN cho phép mở
rộng địa bàn sang 72 xã liền kề. Năm 2015
QTDND tỉnh Thái Bình đã có những đóng góp quan
trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trên địa bàn Thái Bình. Mặt khác, QTDND không chỉ
mang lại lợi ích cho các bên mà còn góp phần xóa
đói giảm nghèo, đồng thời nâng cao tinh thần tương
thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần xây dựng
nông thôn mới tại mỗi địa phương.
Có được kết quả này, một trong những bài học
thành công được rút ra là nhờ sự phối hợp, giúp đỡ
của NHNN tỉnh Thái Bình, HĐND, UBND, các sở ban
hành và không thể thiếu sự phối hợp của BHTGVN,
đại diện là BHTGVN Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ.
Để góp phần hoàn thiện chính sách BHTG, đề nghị
Chính phủ xem xét nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm;
áp dụng thu phí BHTG theo rủi ro thay vì thu phí
đồng hạng như hiện nay; tăng cường phối hợp giữa
NHNN, BHTGVN với các QTDND.

Để hỗ trợ hoạt động của các NHTM, BHTGVN cần
kiến nghị lên NHNN trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm để bảo vệ tốt
hơn quyền lợi của người gửi tiền và giúp các ngân
hàng thu hút nguồn tiền gửi cư dân tốt hơn. Xây
dựng lộ trình về áp dụng tính phí BHTG theo mức độ
rủi ro để trình lên các cấp có thẩm quyền ban hành.
Cụ thể, sau 2-3 năm tới, có thể từng bước áp dụng
tính phí phân biệt theo loại hình hoặc nhóm ngân
hàng trước khi áp dụng tính phí rủi ro đối với từng tổ
chức tham gia BHTG nhằm thúc đẩy các TCTD tăng
cường công tác quản lý rủi ro, lành mạnh hoá hoạt
động để phù hợp với các thông lệ quốc tế.
Bên cạnh đó, Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM cần
tích cực phối hợp và chia sẻ thông tin với các cơ
quan có liên quan, đẩy mạnh và đa dạng hóa hình
thức tuyên truyền chính sách BHTG để nâng cao
nhận thức công chúng về vai trò của BHTGVN trong
bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và duy trì an toàn,
lành mạnh hoạt động ngân hàng.
Bà Lý Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc NHTMCP
Nam Á

C

hính sách BHTG đã được triển khai 16
năm, đây là chính sách phù hợp, tất yếu
của nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong
giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu
rộng hiện nay. Khung pháp lý cho hoạt động BHTG
đang gần hoàn thiện, đặc biệt Luật BHTG có hiệu lực
thi hành từ 1/1/2013 đã tạo điều kiện cho BHTGVN
hoàn thành tốt vai trò, xứng đáng là một định chế
nhà nước bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống
tài chính quốc gia, sự ổn định và phát triển bền vững
của nền kinh tế.

Q

TDND Cao Minh thành lập năm 1993,
tham gia BHTG ngay từ ngày đầu và từ
khi tham gia BHTG thì uy tín tăng và tăng
niềm tin của công chúng vào hoạt động
của Qũy. Mong rằng, BHTGVN tham mưu cho NHNN,
Chính phủ nhanh chóng nâng cao hạn mức trả tiền
bảo hiểm; thu phí BHTG theo mức độ rủi ro; phối hợp
với NHNN đưa ra các dự báo kịp thời khi phát hiện
những nguy cơ rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn hoạt
động của các QTD.
Ông Ngô Tất Ry - Giám đốc QTDND Cao Minh Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Tuy nhiên, để chính sách BHTG tiếp tục đi vào cuộc
sống cần điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm. Tại
các QTDND, số lượng tiền gửi dưới 50 triệu rất ít. Mặt
khác, hạn mức trả tiền bảo hiểm hơn 10 năm chưa
được điều chỉnh. Trong khi điều kiện đời sống, thu
nhập của người dân đã thay đổi nhiều. Điều này đã
gây khó khăn cho Quỹ trong việc huy dộng vốn nhàn
rỗi trong dân cư.
Ông Đặng Đình Bình – Chủ tịch HĐQT QTDND
Dương Nội, Hà Nội

T

rước đây đại bộ phận người dân còn tâm lý e
ngại khi gửi tiền vào các TCTD nhỏ, đặc biệt
là QTDND. Song đến nay, cùng với nỗ lực,
cố gắng của các QTDND, sự triển khai tuyên
truyền chính sách BHTG có hiệu quả, việc huy động vốn
của các QTDND trên địa bàn nói chung và quỹ Phương
Lâm Đồng Tiến nói riêng đã có nhiều khởi sắc, tốc độ
tăng trưởng vốn huy động hằng năm tăng đều, năm sau
cao hơn năm trước. Có thể nói, việc triển khai chính sách
BHTG đã đem lại sự bình đẳng giữa QTDND và NHTM
trong việc huy động vốn, tác động tích cực đến lòng
tin của quần chúng nhân dân, người gửi tiền; cải thiện
tâm lý e ngại, phân biệt giữa QTD với ngân hàng, giúp
việc huy động vốn và hoạt động của hệ thống QTD phát

triển bền vững.
Xin có một số đề xuất nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi
và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền:
- Hạn mức trả tiền bảo hiểm 50 triệu đồng không còn
phù hợp do GDP bình quân đầu người cũng như mức
tăng trưởng kinh tế của cả nước đã cao hơn nhiều, vì vậy
đề nghị nâng hạn mức này lên.
- Áp dụng thu phí BHTG theo mức độ rủi ro, TCTD hoạt
động có mức độ rủi ro cao thì đóng phí cao và ngược lại.
Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT QTDND
Phương Lâm, Đông Tiến, Hòa Bình

Ông Lê Viết Đan – Chủ tịch Hiệp hội QTDND
tỉnh Thái Bình
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ột yếu tố quan trọng quyết định sự
phát triển bền vững của hệ thống
QTDND là việc xây dựng niềm tin đối
với thành viên và khách hàng.

Đề nghị cơ quan chức năng nâng hạn mức trả tiền
bảo hiểm cho phù hợp với quy mô tiền gửi được bảo
hiểm, tạo thêm động lực củng cố niềm tin của người
gửi tiền, giúp họ an tâm khi gửi tiền vào QTD; tạo
điều kiện cho QTD có sức cạnh tranh trong việc mở
rộng quy mô và thu hút nguồn vốn tiết kiệm trong
dân. Từ đó có nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế
trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới
theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; đồng thời tạo
công ăn, việc làm cho người dân, đẩy lùi nạn cho vay
nặng lãi tại địa phương.
Ông Lê Ngọc Thảo – Giám đốc QTDND Thị trấn
Bút Sơn, Thanh Hóa

Đ

ể Luật BHTG đi vào cuộc sổng, bảo vệ
tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền, QTD Vĩnh Phương đề xuất một
số kiến nghị: Sớm tăng hạn mức trả tiền
bảo hiểm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;
tuyên truyền sâu rộng chính sách BHTG xuống cơ sở,
đặc biệt là ở vùng nông thôn - nơi 80% dân số sinh
sống nhưng điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều
hạn chế - giúp cho người dân hiểu về quyền và lợi
ích của mình khi gửi tiền vào các TCTD, trong đó có
QTDND.
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Ths. Dương Quốc Long
Giám đốc Chi nhánh BHTGVN
tại TP. Hồ Chí Minh

B

ảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Chi nhánh tại TP. HCM (Chi
nhánh) được thành lập theo
Quyết định số 14/2000/
QĐ-HĐQT ngày 01/12/2000 của
Hội đồng quản trị BHTGVN và chính
thức khai trương hoạt động từ ngày
23/12/2000. Trải qua chặng đường
15 năm xây dựng và trưởng thành,
Chi nhánh đã triển khai các mặt hoạt
động với phương châm chủ động,
tích cực, sáng tạo, đạt được một số
kết quả nổi bật như sau:

Là Chi nhánh đầu tiên được thành
lập và hoạt động ngay sau khi BHTGVN mới thành lập và hoạt động, nên
Chi nhánh gặp nhiều khó khăn về cơ
sở vật chất, cơ cấu tổ chức hoạt động.
Bên cạnh đó, hoạt động BHTG là lĩnh
vực mới, hệ thống văn bản hướng
dẫn chưa đồng bộ, kinh nghiệm thực
tiễn về BHTG chưa có. Tuy nhiên, Chi
nhánh đã từng bước xây dựng, hoàn
thiện tổ chức, đồng thời triển khai
thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ
BHTG.
trong 15 năm qua. Chính sách BHTG được kiểm nghiệm
bằng thực tế hoạt động của BHTGVN những năm qua
đã thực sự đi vào cuộc sống, đã được cuộc sống chấp
nhận. Điều này khẳng định vị trí, vai trò và sự cần thiết
của một định chế tài chính quan trọng đối với nền kinh
tế nói chung và an toàn tài chính quốc gia nói riêng./.
Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc đối ngoại Ngân
hàng City Việt Nam

Phòng Tổng hợp các Chi nhánh BHTGVN (thực hiện)
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15 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN

Công tác tổ chức, quản trị,
điều hành, góp ý xây dựng văn
bản

Ông Trần Ngọc Dũng - Giám đốc QTDND Vĩnh
Phương, tỉnh Khánh Hòa

oạt động BHTG đã thực sự góp phần quan
trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, cải
tạo và cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, duy
trì sự ổn định, phát triển an toàn lành mạnh
của hệ thống các TCTD tham gia BHTG, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Mặt khác, BHTG
là nhân tố quan trọng góp phần phát huy nguồn vốn
nội lực để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định, an toàn,
an ninh kinh tế, chính trị và trật tự xã hội tại Việt Nam

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HCM

Thực hiện chủ trương của BHTGVN
trong việc điều chỉnh mô hình tổ
chức thống nhất toàn hệ thống 2 lần
vào năm 2007 và năm 2014, đến nay
bộ máy tổ chức Chi nhánh gồm 06
phòng chức năng với 75 cán bộ, với
62 cán bộ có trình độ đại học và trên
đại học (chiếm tỷ lệ 82,67%) chuyên
ngành tài chính-ngân hàng, đảm bảo
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao
Bằng khen cho Chi nhánh tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập
Công tác quản trị điều hành của
Chi nhánh luôn được cán bộ chủ
chốt của Chi nhánh thực hiện theo
nguyên tắc dân chủ, kỷ cương, sát
sao mọi mặt hoạt động. Nhờ vậy, các
chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, ngành Ngân hàng và của
BHTGVN được triển khai đầy đủ, kịp
thời, hiệu quả.
Ban lãnh đạo Chi nhánh xác định
hoạt động nghiên cứu ứng dụng;
góp ý xây dựng văn bản dự thảo là
nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy,
trong quá trình triển khai hoạt động
nghiệp vụ, Chi nhánh chú trọng việc
cập nhật, nghiên cứu các văn bản của
NHNN, các Bộ, Ngành liên quan đến
hoạt động BHTG; tham gia góp ý kiến
đạt chất lượng, sát thực tiễn đối với
công tác xây dựng Luật BHTG và các
văn bản dưới Luật, văn bản quản trị

điều hành của BHTGVN.

Các hoạt động nghiệp vụ
BHTG
Những ngày đầu hoạt động, Chi
nhánh được phân công quản lý địa
bàn 11 tỉnh, thành phố khu vực phía
nam. Sau 2 lần điều chỉnh vào năm
2006 và 2010, hiện nay Chi nhánh
đang theo dõi và triển khai nghiệp vụ
BHTG của 180 tổ chức tham gia BHTG
(41 NHTM và 139 QTDND) gồm: TP.
HCM, Bình Dương, Bình Phước, Bình
Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng,
Tây Ninh và Đồng Nai.
Công tác theo dõi việc cấp, thu hồi
Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc
BHTG qua 15 năm, Chi nhánh đã thực
hiện việc cấp 927 bản Chứng nhận
BHTG, Nội dung của việc BHTG cho
các TCTD mới thành lập hoặc khi mở
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Ban lãnh đạo BHTGVN trao Giấy khen cho tập thể
Chi nhánh nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.
rộng mạng lưới hoạt động và thu hồi
hơn 323 bản đối với các đơn vị chấm
dứt hoạt động hoặc thay đổi mô hình
hoạt động.
Việc hỗ trợ các tổ chức tham gia
BHTG thực hiện chế độ thông tin báo
cáo điện tử và tự xây dựng các tiện ích
để phục vụ công tác thu thập thông
tin, phân tích, đánh giá thông tin để
giúp công tác giám sát từ xa hiệu quả
hơn. Chi nhánh thường xuyên theo
dõi, giám sát hoạt động của 100%
tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn
quản lý. Cùng với thông tin được chia
sẻ từ NHNN các tỉnh, thành phố trên
địa bàn, công tác giám sát từ xa đã
chủ động đề xuất các phương án để
Chi nhánh xử lý, ứng phó kịp thời với
các tình huống xấu ảnh hưởng đến
người gửi tiền.
Công tác kiểm tra tại chỗ sau 15
năm hoạt động, Chi nhánh đã thực
hiện 952 lượt kiểm tra, gồm: 896 lượt
kiểm tra theo kế hoạch và 56 lượt
kiểm tra theo chỉ đạo (trong đó có 11
lượt phúc tra). Những tồn tại và thiếu
sót trong việc chấp hành các qui định
về BHTG và an toàn trong hoạt động
ngân hàng qua kiểm tra được kiến
nghị với đơn vị để khắc phục và được
xử lý theo thẩm quyền. Các kết luận
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kiểm tra được tổng hợp và gửi NHNN
Chi nhánh tỉnh, thành phố để phối
hợp, theo dõi và xử lí.
Thời gian đầu mới thành lập, Chi
nhánh theo dõi việc tính và nộp phí
BHTG đối với tất cả các tổ chức tham
gia BHTG (Ngân hàng, Công ty tài
chính và QTDND). Từ năm 2007 trở
lại đây, chỉ thực hiện công tác này đối
với hệ thống QTDND. Với hơn 194 tỷ
đồng phí BHTG thu được trong quá
trình hoạt động, Chi nhánh đã góp
phần nâng cao năng lực tài chính của
BHTGVN.
Công tác chi trả tiền bảo hiểm
của BHTGVN được thực hiện lần đầu
tiên vào năm 2001 tại QTD Rạch Sỏi
tỉnh Kiên Giang thuộc khu vực Chi
nhánh HCM quản lí. Chi nhánh luôn
thực hiện công tác chi trả kịp thời,
chính xác, thể hiện vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho người gửi tiền, tạo
lập và củng cố niềm tin của người
dân đối với QTDND, ngăn ngừa ảnh
hưởng lan truyền đến hoạt động của
các TCTD trên địa bàn. Qua 15 năm,
Chi nhánh đã chi trả tổng cộng 2,726
tỷ đồng cho 181 người gửi tiền tại 03
QTDND bị giải thể bắt buộc.

Chi nhánh kết hợp đa dạng các
kênh tuyên truyền nhằm phổ biến
chính sách BHTG, quảng bá hình
ảnh và hoạt động của BHTGVN. Viết
138 tin, bài và chuyển ngữ đăng
trên các báo, tạp chí chuyên ngành
và website BHTGVN; phối hợp với
NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố tổ
chức Hội nghị khách hàng, Hội nghị
tuyên truyền về chính sách BHTG và
hoạt động BHTGVN; phối hợp với
BHTGVN phỏng vấn chuyên gia kinh
tế về vấn đề triển khai Luật BHTG;
phối hợp với Đài truyền hình Việt
nam, Đài truyền hình TP. HCM và Đài
tiếng nói nhân dân TP. HCM thực hiện
các phim phóng sự, tài liệu, buổi nói
chuyện chuyên đề BHTG; cấp phát
hơn 180.000 tờ rơi về BHTG; vận động
được 7.565/1.500 bài dự thi tham gia
Cuộc thi “Tìm hiểu về BHTG và Hoạt
động của BHTGVN”; gửi hàng chục
bài dự thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan)
của BHTGVN.
Công đoàn Cơ sở và Chi đoàn thanh
niên là điểm tựa hỗ trợ Chi nhánh
trong công tác vận động, động viên
người lao động hăng hái thi đua
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên
môn, tích cực rèn luyện nâng cao thể
chất, tham gia các phong trào thể
thao, văn nghệ và các chương trình vì
cộng đồng xã hội. Cụ thể Chi nhánh
đã ủng hộ từ thiện xã hội với tổng số
tiền hơn 424 triệu đồng.
Những nỗ lực phấn đấu trong 15
năm xây dựng và trưởng thành, với
tinh thần vì quyền lợi của người gửi
tiền, vì sự an toàn của các tổ chức
tham gia BHTG và vì một BHTGVN
vững mạnh, Chi nhánh đã được
UBND TP. HCM trao tặng Bằng khen
vào năm 2007 và năm 2015; vinh dự
nhận Cờ thi đua của NHNNVN vào
năm 2013; 02 lần được Thống đốc
NHNNVN trao tặng Bằng khen; 07
năm đạt danh hiệu tập thể hoạt động
xuất sắc trong hệ thống BHTGVN.

Một số định hướng hoạt động
trong thời gian tới
Hoạt động trong bối cảnh kinh tế
của thành phố và khu vực có nhiều
chuyển biến tích cực, Chi nhánh Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP. HCM
đã triển khai các mặt hoạt động với
phương châm chủ động, tích cực,
sáng tạo. Thời gian tới, với những cơ
hội và thử thách mới của nền kinh
tế, của hệ thống ngân hàng và yêu
cầu phát triển của hệ thống BHTGVN,
cán bộ, người lao động tại Chi nhánh
TP.HCM đề ra 5 giải pháp để hoàn
thành tốt nhiệm vụ, như sau:
Thứ nhất, triển khai thực hiện Luật
BHTG, các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật BHTG và văn bản chỉ đạo
của BHTGVN một cách kịp thời, hiệu
quả. Tích cực nghiên cứu các văn bản
của Chính phủ, của Ngành ngân hàng
có liên quan đến hoạt động BHTG;
đóng góp ý kiến đạt chất lượng đối
với các văn bản Dự thảo.

Thứ hai, tiếp tục củng cố các mối
quan hệ với các tổ chức tham gia
BHTG, chính quyền địa phương và Chi
nhánh NHNN tỉnh, thành phố trên địa
bàn để tạo thuận lợi trong quá trình
hoạt động. Đồng thời xây dựng, duy
trì cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin
với NHNN các tỉnh, thành phố trn địa
bàn (khi Thông tư của NHNN về chia
sẻ thông tin được ban hành).
Thứ ba, theo dõi, nắm bắt tình hình
kinh tế - xã hội, tình hình biến động
của thị trường tiền tệ có liên quan
đến hoạt động NH, hoạt động BHTG
trên địa bàn để ứng phó kịp thời với
những biến động ảnh hưởng đến
quyền lợi người gửi tiền.

Thứ năm, xây dựng và phát triển
nguồn nhân lực chuyên nghiệp thích
ứng với sự phát triển nhanh của hoạt
động ngân hàng hiện đại và phức
tạp. Nâng cao hơn nữa về nhận thức
và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của cán bộ để nắm bắt diễn biến thị
trường, thực hiện tốt công tác giám
sát các TCTGBHTG; đồng thời nâng
cao ý thức trách nhiệm gắn liền với
thực hiện công việc của mỗi cán bộ;
động viên cán bộ phấn đấu vượt qua
khó khăn thử thách, tránh lãng phí
và triệt để tiết kiệm trong thực hiện
nhiệm vụ; tạo điều kiện cho cán bộ
phát huy tối đa năng lực công tác./.

Thứ tư, tuyên truyền, hướng dẫn
đối tượng liên quan thực hiện đúng
pháp luật về BHTG, về hoạt động của
BHTGVN. Thực hiện tốt công tác quan
hệ công chúng, đẩy mạnh tuyên
truyền theo đúng định hướng của
BHTGVN.

Tập thể Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh
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ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI GỬI TIỀN
Phòng Thông tin tuyên truyền

Những gợi ý từ Bộ nguyên tắc
cơ bản của IADI và kinh nghiệm
quốc tế
Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển
hệ thống BHTG hiệu quả được IADI
sửa đổi năm 2014 nêu rõ: “Nhằm bảo
vệ người gửi tiền và góp phần vào
sự ổn định tài chính, cần đảm bảo
công chúng nhất thiết phải được
thông tin thường xuyên về lợi ích và
hạn chế của hệ thống BHTG”. IADI
cũng nhấn mạnh: “Tổ chức BHTG là
cơ quan chịu trách nhiệm nâng cao
nhận thức công chúng về hệ thống
BHTG, thường xuyên sử dụng nhiều
công cụ thông tin trong một chương
trình thông tin toàn diện.”
Về công tác phổ biến kiến thức tài
chính cộng đồng, IADI đưa ra hướng
dẫn: “Dù ở hầu hết các quốc gia, việc
tăng cường phổ biến kiến thức tài
chính không được quy định rõ ràng
trong nhiệm vụ của tổ chức BHTG,
song các tổ chức này vẫn cần nỗ lực
cập nhật thông tin về các sáng kiến
phổ biến kiến thức tài chính và các
sáng chế công nghệ được tạo ra ở
quốc gia mình, đặc biệt là những sáng
kiến, sáng chế ảnh hưởng đến người
gửi tiền nhỏ lẻ, dễ bị tổn thương. (…)
Các chương trình nâng cao nhận
thức công chúng cần truyền tải hợp
lý thông điệp về loại tiền gửi và các
hình thức tiền gửi được bảo hiểm,
nhằm giảm thiểu sự nhầm lẫn của
người gửi tiền nhỏ lẻ cũng như của
các cơ quan, tổ chức.”
Thực tế, trong năm 2015, bên cạnh
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các hoạt động nghiệp vụ khác, các tổ
chức BHTG trên thế giới đã triển khai
hoạt động truyền thông trên hai bình
diện chính: truyền thông nâng cao
nhận thức công chúng về chính sách
BHTG, tổ chức BHTG, và truyền thông
phổ biến kiến thức, thúc đẩy hội
nhập tài chính. Một số tổ chức BHTG
năng động trên thế giới và trong
khu vực như Tổng công ty BHTG Mỹ
(FDIC), Tổng công ty BHTG Canada
(CDIC), Tổng công ty BHTG Malaysia
(PIDM), Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC), Cơ quan BHTG Hồng
Kông (DPS)… đều chú trọng thực
hiện các chương trình truyền thông
với nhiều dạng thức, trên nhiều nền
tảng truyền thông khác nhau, và tổ
chức các hoạt động giáo dục cộng
đồng phù hợp, tiếp cận hiệu quả tới
từng nhóm cộng đồng, dân cư, nhằm
giúp người gửi tiền hiểu rõ hơn về vai

trò và trách nhiệm của tổ chức BHTG,
nâng cao kiến thức, hiểu biết về tài
chính-ngân hàng.

Những trọng tâm của công
tác truyền thông trong năm
2016 và giai đoạn tiếp theo
Từ những hoạt động đã thực hiện
và tham khảo Bộ nguyên tắc phát
triển hệ thống BHTG hiệu quả của
IADI cũng như các kinh nghiệm quốc
tế về truyền thông, BHTGVN cần
hướng tới 04 mục tiêu tuyên truyền
chính:
Một là, góp phần củng cố tính hiệu
quả của hệ thống BHTG;
Hai là, thường xuyên duy trì, củng
cố và nâng cao mức độ nhận thức về
BHTG;

Ba là, xây dựng niềm tin của công
chúng vào hệ thống BHTG và hệ
thống ngân hàng;
Bốn là, góp phần nâng cao nhận
thức và cơ chế bảo vệ người tiêu
dùng dịch vụ tài chính nói chung và
người gửi tiền nói riêng.
Để thực hiện được các mục tiêu đó,
công tác truyền thông không thể đặt
riêng rẽ mà phải nằm trong tương
quan với các hoạt động nghiệp vụ
khác của BHTGVN, là một cấu phần
của chiến lược phát triển chung,
thống nhất của cả tổ chức. Trong giai
đoạn tới, để nâng cao hiệu quả bảo
vệ người gửi tiền, BHTGVN cần đẩy
mạnh hoạt động truyền thông trên
các mảng hoạt động lớn như sau:
Một là, xây dựng Chiến lược truyền
thông của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam giai đoạn 2015-2020 trình các
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chiến
lược truyền thông sẽ được xây dựng
tương thích, phù hợp với Chiến lược
phát triển của BHTGVN và Chiến lược
phát triển chung của ngành Ngân
hàng. Trong quá trình xây dựng Chiến
lược truyền thông, đơn vị đầu mối
thực hiện là Phòng Thông tin – Tuyên
truyền cần tham khảo Bộ nguyên
tắc phát triển hệ thống BHTG hiệu
quả do IADI ban hành, nghiên cứu
kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực
này, nhằm đưa ra nội dung vừa có
độ tổng quát, độ mở, độ linh hoạt để
phù hợp với những biến động trong
nước và quốc tế nói chung và bối
cảnh hệ thống ngân hàng nói riêng
trong từng thời kỳ; đồng thời cụ thể
hóa, chi tiết hóa ở mức độ nhất định
để có tính dẫn dắt, trở thành cơ sở để
định hướng công tác truyền thông
cho toàn hệ thống. Bên cạnh việc
hoạch định chiến lược, cần có một
kế hoạch cụ thể, khả thi để thực hiện
chiến lược đó. Chiến lược phải được
đánh giá và xem xét lại ít nhất một
năm/lần để đảm bảo phù hợp với
mục tiêu của hệ thống BHTG và tình
hình thực tế.

Hai là, đẩy mạnh việc phối hợp
giữa Trụ sở chính và Chi nhánh trong
triển khai công tác truyền thông.
Thời gian qua, sự phối hợp giữa Trụ
sở chính và các Chi nhánh còn chưa
chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Trong năm
2016, phòng đầu mối về hoạt động
nghiệp vụ này là Phòng Thông tin –
Tuyên truyền cần tham mưu, đề xuất
với Ban lãnh đạo BHTGVN việc nâng
cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền
giữa Trụ sở chính và các Chi nhánh,
trước tiên là qua việc ban hành văn
bản Hướng dẫn triển khai công tác
thông tin tuyên truyền tại hệ thống
QTDND, và tiếp đó là tổ chức các Hội
nghị tuyên truyền tại địa bàn quản
lý của các Chi nhánh nhằm truyền
thông về chính sách BHTG tới từng
nhóm đối tượng cụ thể.
Không chỉ nâng cao hiệu quả phối
hợp hoạt động, BHTGVN cũng cần có
chủ trương, chính sách khuyến khích
các Chi nhánh chủ động đề xuất
và triển khai các hoạt động truyền
thông trên địa bàn mình quản lý. Qua
quá trình này, BHTGVN nói chung và
từng Chi nhánh nói riêng sẽ thu được
nhiều kinh nghiệm quý báu, là nền
tảng để nâng cao chất lượng công
tác thông tin tuyên truyền trong
tương lai.
Ba là, triển khai thiết kế và thực hiện
Đề án phổ biến kiến thức tài chính,
nâng cao nhận thức của người gửi
tiền về BHTG. Tới nay, Ban nghiên cứu
đề án đã được thành lập và đã bước
đầu thực hiện một số hoạt động
nghiên cứu. Xác định Đề án là một
chương trình dài hạn với tầm quan
trọng chiến lược, trong năm 2016
và giai đoạn tiếp theo, Phòng Thông
tin – Tuyên truyền và các phòng, ban
liên quan cần phối hợp xây dựng
bộ tài liệu và trực tiếp triển khai thí
điểm Đề án tại một số khu vực, tập
trung tuyên truyền cho đối tượng cán
bộ Quỹ TDND, người gửi tiền tại các
QTDND, sinh viên các trường ĐH…
Bên cạnh đó, bộ tài liệu được Đề án
xây dựng cũng sẽ được chuyển tải tới

công chúng thông qua việc xây dựng
một số tờ rơi, cẩm nang; sản xuất video clip, tiểu phẩm… về dịch vụ ngân
hàng, chính sách BHTG… phát trên
các đài truyền hình địa phương cũng
như qua các thông tin được đăng tải
trực tiếp trong mục Người gửi tiền
nên biết của website BHTGVN.
Bốn là, có kế hoạch cụ thể cho
công tác tuyên truyền phổ biến chính
sách pháp luật về BHTG, đặc biệt là về
hạn mức, phạm vi tiền gửi được bảo
hiểm cũng như các thông tin về tổ
chức BHTG có ảnh hưởng tới quyền
lợi của người gửi tiền. Trong trường
hợp có thay đổi về chính sách, như
điều chỉnh hạn mức, sửa đổi, bổ sung
các văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực BHTG, BHTGVN cần tổ
chức truyền thông sớm và chính xác
tới công chúng, nêu cao yếu tố tích
cực của chính sách cũng như hạn chế
những thông tin sai lệch, tiêu cực lan
truyền trong cộng đồng. Bên cạnh
đó, công tác thông tin tuyên truyền
cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu
quả chính sách BHTG thông qua việc
khuyến khích sự tham gia ý kiến của
người gửi tiền, các tổ chức tham gia
BHTG và các đối tượng liên quan khác
nhằm đưa các chính sách pháp luật
vào cuộc sống.
Năm là, từng bước xây dựng các kế
hoạch ứng phó khủng hoảng trong
hoạt động ngân hàng. Với vai trò là
tổ chức 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, sự phát triển an
toàn, lành mạnh của hoạt động ngân
hàng, BHTGVN cần luôn nắm bắt kịp
thời mọi diễn biến bất thường trong
hoạt động ngân hàng để có phương
án ứng phó phù hợp. Do đó, cơ chế
và hệ thống công cụ nhằm sớm
nhận diện các yếu tố nguy cơ, đồng
thời từng bước xây dựng kịch bản
dự phòng, ứng phó và xử lý khủng
hoảng trong trường hợp có đổ vỡ
TCTD cần được xây dựng từng bước
và sớm đưa vào triển khai thực tế.
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Sáu là, đổi mới nội dung, đa dạng
hóa hình thức, công cụ, phương
pháp truyền thông phù hợp. Nhận
thức là một quá trình, do đó công
tác thông tin tuyên truyền cần thực
hiện thường xuyên, liên tục, có sự
lồng ghép và tương tác; nội dung,
thông điệp, hình thức, công cụ,
phương pháp truyền thông cần phải
có chiến lược lựa chọn phù hợp, gần
gũi với từng đối tượng, với mục đích
truyền thông. Ví dụ, đối với cán bộ
QTDND, BHTGVN có thể phối hợp với
các chuyên gia tổ chức tập huấn bồi
dưỡng kiến thức về tài chính và quản
lý tài chính, chính sách BHTG…. Các
ấn phẩm tuyên truyền như Bản tin
BHTG cũng sẽ được gửi tới từng Quỹ.
Đối với các cơ quan báo chí, BHTGVN
có thể tổ chức các khóa tập huấn,
trao đổi về chính sách BHTG định kỳ
hàng năm hoặc tổ chức chuyến đi
thực tế tại các QTDND với các phóng
viên, nhà báo theo dõi lĩnh vực Tài
chính – Ngân hàng, nhằm nâng cao
hiểu biết của nhóm đối tượng đặc
biệt này, đồng thời làm chặt chẽ
thêm quan hệ của BHTGVN với các
cơ quan thông tấn, đảm bảo thông
tin được truyền tải tới báo chí đúng,
đủ, kịp thời. Trong nội bộ cán bộ, viên

chức trong hệ thống, BHTGVN có
thể tổ chức cuộc vận động hiến kế
thực hiện tuyên truyền về chính sách
BHTG và BHTGVN để mỗi cán bộ, viên
chức trong hệ thống trở thành một
tuyên truyền viên BHTG…
Bảy là, tiến tới thực hiện đánh giá
công tác truyền thông và tổng kết
hoạt động truyền thông định kỳ. Các
hoạt động đánh giá hiệu quả truyền
thông sẽ cung cấp cái nhìn khách
quan, cụ thể về hoạt động truyền
thông của tổ chức, từ đó là cơ sở để
nâng cao năng lực truyền thông và
triển khai các chiến dịch trong tương
lai. Dự kiến tới năm 2018, BHTGVN
sẽ có cơ chế theo dõi, đánh giá một
cách liên tục các hoạt động nâng
cao nhận thức và tới năm 2025 có cơ
chế đầy đủ về việc đánh giá độc lập
định kỳ 1 năm/lần về hiệu quả truyền
thông. Đồng thời, hàng năm, BHTGVN tổ chức Hội nghị thường niên
tổng kết hoạt động truyền thông
nhằm chia sẻ các kết quả đánh giá
công tác truyền thông trong năm
trước, rút ra kinh nghiệm thực tiễn, và
để Ban lãnh đạo BHTG có thể truyền
đạt các định hướng, phương hướng
truyền thông cho giai đoạn tiếp theo.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BHTGVN ...
đốc NHNN chấp thuận.
12. Phát huy hơn nữa vai trò của
các tổ chức Đảng, đoàn thể trong
việc triển khai thực hiện các nhiệm
vụ chính trị của BHTGVN.
Những cố gắng và nỗ lực của BHTGVN trong năm 2015 đã góp phần
trong việc đảm bảo an toàn cho hệ
thống TCTD, góp phần gia tăng lòng
tin của nhân dân vào hệ thống tài
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chính ngân hàng. Thực hiện hiệu quả
12 mục tiêu trọng tâm trong năm
2016 của mình, BHTGVN sẽ ngày càng
tiến tới một mô hình phát triển bền
vững, một hệ thống bảo hiểm tiền
gửi hiệu quả, là công cụ đắc lực của
Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền./.

Cuối tháng 2 vừa qua, Thống đốc
NHNNVN Nguyễn Văn Bình đã ban
hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ
chức thực hiện chính sách tiền tệ và
bảo đảm hoạt động ngân hàng an
toàn, hiệu quả năm 2016, trong đó
nhấn mạnh: “tiếp tục đẩy mạnh cơ
cấu lại toàn diện đối với các tổ chức
tín dụng; tập trung xử lý dứt điểm
các tổ chức tín dụng yếu kém”. Với
bối cảnh kinh tế - tài chính quốc tế
và trong nước ngày càng có nhiều
khó khăn, thách thức, thông qua việc
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên
truyền, BHTGVN sẽ ngày càng phát
huy vai trò trong công tác bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người
gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định
của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự
phát triển an toàn, lành mạnh của
hoạt động ngân hàng./.

(Tiếp trang 21)

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ DỰ ÁN FSMIMS
TRONG GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚT
Ban Triển khai dự án FSMIMS

Dự án “Hệ thống thông tin quản
lý và hiện đại hóa ngân hàng”
(FSMIMS), nhóm hợp phần Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
đang trong giai đoạn nước rút để
hoàn thành mục tiêu đưa BHTGVN
trở thành tổ chức BHTG tiên tiến.
Dự án sẽ hỗ trợ BHTGVN nâng cao
hiệu quả thực hiện vai trò quan
trọng của mình trong việc bảo
vệ người gửi tiền, góp phần tăng
cường chia sẻ thông tin, giúp BHTGVN trở thành tổ chức BHTG theo
mô hình giảm thiểu rủi ro, là thành
viên tích cực của Mạng an toàn tài
chính quốc gia.

Tổng quan
Dự án FSMIMS là một trong những
dự án lớn và phức tạp với tổng số vốn
đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do Ngân
hàng Thế giới (WB) tài trợ và nguồn
vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam,
với ba đơn vị thụ hưởng là Ngân hàng
Nhà Nước (NHNN), Cục Công nghệ
tin học (CIC) và BHTGVN. Đối với hợp
phần BHTGVN, dự án trải qua nhiều
giai đoạn, bắt đầu bằng việc sắp xếp,
cải tiến lại quy trình nghiệp vụ hiện
tại để dần đáp ứng tiêu chuẩn quốc
tế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ Luật
BHTG. Giai đoạn này được triển khai
bởi Học viện nghiên cứu Nomura,
Nhật Bản (Tư vấn NRI) thông qua triển
khai Gói thầu DT#1 – “Tư vấn hỗ trợ
kỹ thuật và hỗ trợ triển khai”. Tiếp đến
là giai đoạn thứ hai - giai đoạn quan
trọng và chiếm phần lớn ngân sách
của Dự án với việc phát triển hệ thống
công nghệ thông tin. Giai đoạn này
do Tư vấn NRI hỗ trợ xây dựng Hồ sơ

mời thầu gói thầu DG#1: “ Cung cấp,
lắp đặt và tích hợp hệ thống CNTT và
truyền thông cho quy trình nghiệp
vụ tiên tiến của BHTGVN” , đồng thời
sau đó còn có sự tham gia của Công
ty TNHH hệ thống thông tin FPT
(FIS) để triển khai Gói thầu DG#1. Với
hàm lượng công nghệ thông tin lớn,
quyết định đến quá trình hoạt động
tương lai của BHTGVN, vì vậy cần có
một Chuyên gia độc lập trong lĩnh
vực CNTT để xác nhận đảm bảo chất
lượng đầu ra cho gói thầu DG#1, do
đó gói thầu DT#3 được triển khai để
thực hiện vấn đề này.
Để sẵn sàng đón nhận sự thay đổi
quản trị ở cả cấp cao, cấp trung và cấp
thấp, gói thầu DT#2 - Tư vấn quản lý
thay đổi được triển khai nhằm tăng
cường năng lực cần thiết cho việc
phát triển bền vững thông qua tổ
chức các khóa đào tạo cho các cấp
quản lý và người sử dụng của BHTGVN trong năm 2014.
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Triển khai dự án trong giai
đoạn nước rút
Tính tới thời điểm hiện tại, mặc dù
công tác triển khai dự án FSMIMS
phải trải qua nhiều khó khăn thách
thức như Nguồn nhân lực trẻ với kinh
nghiệm triển khai chưa nhiều, dự án
ứng dụng CNTT lớn có nhiều phức
tạp và sự ra đời của Luật BHTG kéo
theo nhiều nội dung thay đổi so với
một số thiết kế ban đầu của dự án.
Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo sát sao
và quan tâm kịp thời của Ban lãnh đạo
BHTGVN, đến thời điểm này, kết quả
dự án đã được các bên liên quan đánh
giá hiệu quả và đáp ứng đúng tiến độ.
Đồng thời, quy trình thực hiện dự án
tuân thủ các quy định, hướng dẫn về
mua sắm đấu thầu của WB và Luật
Đấu thầu Việt Nam.
Chỉ còn hơn tám tháng nữa Dự án
FSMIMS sẽ kết thúc. Nhận thức được
tầm quan trọng của giai đoạn này,
tập thể Ban Triển khai dự án (TKDA)
xác định cần tập trung cao độ về thời
gian và nguồn lực. Trên cơ sở những
kinh nghiệm có được trong sáu năm
triển khai Dự án cùng với việc học
hỏi kinh nghiệm triển khai thực tế từ
những Dự án ứng dụng CNTT khác tại
Việt Nam và trên thế giới, Ban TKDA đã
đưa ra phương hướng và cách thức
thực hiện trong giai đoạn này để tối
đa hóa lợi ích, đồng thời tối thiểu hóa
rủi ro cho dự án, cụ thể:
Trước hết, xây dựng chi tiết Kế
hoạch triển khai dự án FSMIMS phù
hợp theo từng giai đoạn. Trên cơ sở
khả năng về năng lực hạ tầng kỹ thuật
sử dụng để triển khai dự án, bên cạnh
các cán bộ đang triển khai dự án tại
các phân hệ, (bao gồm: Phần cứng
– phần mềm; Quản lý báo cáo và tài
liệu; Quản lý nguồn nhân lực; Kế toánKiểm toán; Quản lý thông tin; Xử lý;
Tài chính và Quản lý rủi ro), các cán bộ
tại các phòng, ban tiếp tục được huy
động trong giai đoạn các phân hệ đi
vào kiểm thử. Dù thời gian triển khai
dự án rất gấp rút, nhưng lãnh đạo Ban
TKDA quán triệt tinh thần hướng đến
chất lượng của mỗi sản phẩm dự án.
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Công tác thống kê, báo cáo tổng
hợp tiến độ triển khai dự án được
thực hiện thường xuyên, kịp thời và
phản ánh đầy đủ thông tin phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành của các
cấp lãnh đạo.

cũng như lợi ích trực tiếp mà toàn thể
lãnh đạo và cán bộ BHTGVN sẽ được
thụ hưởng từ dự án trong công tác
chuyên môn nghiệp vụ, trong công
tác quản lý, điều hành để tạo đà trong
giai đoạn tiếp nhận các kết quả dự án.

Hàng tuần, Ban TKDA tổ chức họp
tiến độ để giải quyết kịp thời các vấn
đề phát sinh, tránh để tồn đọng gây
chậm trễ tiến độ cũng như chất lượng
dự án. Ban TKDA đã lên kế hoạch dự
phòng cho những nội dung phức tạp
để bảo đảm tiến độ chung dự án. Dù
ở bất cứ giai đoạn, con người luôn là
nhân tố hàng đầu và càng được chú
trọng hơn vào giai đoạn nước rút. Đối
với gói thầu DG#1, để chuẩn bị giai
đoạn đưa vào sử dụng vận hành, song
song với công tác kiểm thử nghiệm
thu người sử dụng, kiểm thử tích hợp
và kiểm thử nghiệm thu vận hành,
các phân hệ nghiệp vụ tổ chức các
khóa đào tạo cho các cán bộ nghiệp
vụ trong toàn hệ thống dưới nhiều
hình thức như thông qua hệ thống
truyền hình trực tuyến hoặc đào tạo
tập trung tùy theo tính phức tạp và
quan trọng của từng nghiệp vụ. Bên
cạnh công tác đào tạo về chuyên
môn, Ban TKDA cũng chú trọng trang
bị các kỹ năng mềm cho cán bộ Ban
TKDA thông qua việc tổ chức chương
trình đào tạo “Xây dựng tinh thần
đồng đội” để các cán bộ tham gia.

Đến Ban TKDA vào thời gian này,
có thể thấy không khí làm việc khẩn
trương, sôi động của đội ngũ cán bộ
dự án, trong đó đa phần là những cán
bộ trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.
Với sự quyết tâm cao của tập thể
cán bộ và Ban lãnh đạo BHTGVN, Dự
án hứa hẹn sẽ được triển khai thành
công và đúng tiến độ./.

Công tác truyền thông dự án cũng
được chú trọng đặc biệt trong giai
đoạn này. Để tạo một kênh thông tin
chính thức tới các phòng, ban nội bộ
BHTGVN cũng như các bên liên quan,
chuyên mục “Dự án FSMIMS” cập nhật
thường xuyên các hoạt động về dự án
FSMIMS đã được mở ra trên website
của BHTGVN.
Tăng cường công tác thông tin
báo cáo tới ban lãnh đạo BHTGVN,
NHNN, WB và Ban QLDA…Các nội
dung thông tin luôn bám sát thực tế,
diễn biến về tiến độ triển khai dự án,
các tiến bộ đạt được của dự án theo
từng ngày và từng tuần. Bên cạnh đó,
việc nâng cao nhận thức về những lợi
ích mà dự án mang lại ở tầm vĩ mô,

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
BẰNG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ
ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Mai Anh
Trong nhiều năm qua, NHNN đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) và xác định đây là một trụ cột quan trọng trong chiến lược cải cách, đổi mới hoạt động ngân
hàng. Những kết quả trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT của NHNN là tiền đề quan trọng, tạo đà vững
chắc để tổ chức triển khai thành công Chính phủ điện tử tại NHNN.

B

ắt nhịp cùng với xu hướng
phát triển của ngân hàng
trên thế giới, ngành Ngân
hàng đã chủ động xác định
chiến lược hiện đại hóa trong các lĩnh
vực hoạt động và đã đạt được những
thành tựu quan trọng có ý nghĩa to
lớn đối với hoạt động của nền kinh
tế. Tiêu biểu trong số những kết quả
đạt được có thể kể đến, đó là Hệ
thống thanh toán điện tử liên ngân
đã kết nối rộng khắp hệ thống các
TCTD trên phạm vi cả nước và được
vận hành liên tục, đáp ứng yêu cầu
thanh, quyết toán tức thời, xử lý giao
dịch chính xác, an toàn và bảo mật và
nhu cầu giao dịch thanh toán ngày
càng tăng của nền kinh tế. Các dịch
vụ, tiện ích ngân hàng trên nền tảng
ứng dụng công nghệ hiện đại, theo
tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế không
ngừng nâng cao cả về số lượng, chất
lượng tương đương với trình độ trên

thế giới. Bên cạnh đó, để phục vụ
cho hoạt động quản lý, điều hành
đảm bảo tính kịp thời, liên tục, các hệ
thống điện tử tin học đã đưa vào sử
dụng đồng bộ, hiệu quả trong toàn
hệ thống NHNN, như: hệ thống hội
nghị trực tuyến, hệ thống quản lý văn
bản, hệ thống thư điện tử. Đây chính
là tiền đề quan trọng tạo điều kiện
cho NHNN sớm hoàn thành mục tiêu,
kế hoạch triển khai Chính phủ điện
tử.

Thực tiễn ứng dụng CNTT tại
NHNN
Trong những năm qua, Đảng và
Chính phủ luôn quan tâm, đầu tư
phát triển ứng dụng CNTT, đặc biệt
là ứng dụng CNTT trong các cơ quan
nhà nước. Hàng loạt các chủ trương,
chính sách chỉ đạo về CNTT như Chỉ
thị 58/CT-TW ngày 17/10/2010 về

đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và gần đây nhất là Nghị quyết
36/NQ-BCT ngày 01/7/2014 về đẩy
mạnh ứng dụng, phát triển CNTT
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
và hội nhập quốc tế là những quyết
sách đúng đắn và kịp thời, là nhân tố
quyết định cho CNTT của Việt Nam
phát triển bền vững.
Hòa chung với sự phát triển của
đất nước và thực hiện quyết liệt chỉ
đạo của Đảng, Chính phủ, sau hơn 20
năm đổi mới, hệ thống ngân hàng
của Việt Nam đã có những bước phát
triển mạnh mẽ, bám sát mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội trong từng
thời kỳ. Đạt được thành công đó, phải
kể đến việc ứng dụng CNTT mạnh
mẽ và toàn diện trong hoạt động
ngân hàng.
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Từ nhiều năm qua, xác định CNTT
vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp quan
trọng để hiện thực hóa các mục tiêu,
nội dung của tiến trình cải cách thủ
tục hành chính, hiện đại hóa ngân
hàng vừa là công cụ hỗ trợ đắc lực
để cải cách, đổi mới hoạt động ngân
hàng, NHNN luôn tập trung vào cải
thiện hạ tầng CNTT, qua đó nâng cao
hiệu quả thực hiện chính sách tiền tệ
quốc gia, thực hiện tốt vai trò trung
tâm thanh toán của nền kinh tế.
Trong hoạt động nghiệp vụ, hệ thống
dữ liệu đã được tin học hóa kết nối
với toàn hệ thống ngân hàng, làm cơ
sở hoạch định và thực thi các chính
sách quản lý.
Năm 2012, NHNN đã ban hành Kế
hoạch ứng dụng CNTT của ngành
Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 để
đẩy mạnh phát triển và ứng dụng
dịch vụ ngân hàng điện tử, nâng cao
chất lượng dịch vụ ngân hàng, thúc
đẩy giao dịch thanh toán qua ngân
hàng, đẩy mạnh thanh toán không
dùng tiền mặt.
Đặc biệt, việc ứng dụng và phát
triển CNTT trong lĩnh vực ngân hàng
được tăng cường hơn bao giờ hết với
việc NHNN ban hành kế hoạch ứng
dụng CNTT ngành ngân hàng giai
đoạn 2013-2015 đã tạo môi trường
thuận lợi ứng dụng toàn diện CNTT
vào các hoạt động nghiệp vụ ngân
hàng.
CNTT đã được ứng dụng rộng rãi
trong hoạt động quản lý, điều hành
nội bộ, thực hiện dịch vụ công của
NHNN. Từ nhiều năm nay, các đơn
vị của NHNN đã sử dụng linh hoạt
Hệ thống quản lý văn bản điện tử
thay thế gần như toàn bộ văn bản
giấy đối với các giao dịch hành
chính trong nội bộ NHNN. Bên cạnh
đó, các hệ thống thư điện tử, điện
thoại, hệ thống hội nghị truyền hình
trực tuyến đã được sử dụng thường
xuyên, tạo thành kênh liên lạc kết nối
giữa NHNN và các đơn vị trực thuộc
một cách hiệu quả.Việc áp dụng các
phần mềm quản lý văn bản đã tiết
kiệm nhiều chi phí hành chính, góp
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phần rút ngắn thời gian luân chuyển
văn bản, tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu,
tăng tính bảo mật, rút ngắn được thời
gian xử lý công việc, nâng cao hiệu
quả công tác.
Hiệu quả ứng dụng CNTT trong
hoạt động quản lý, điều hành đã
nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời
giúp công chức, viên chức nắm bắt,
tìm hiểu về chủ trương, nhiệm vụ, kết
quả và các nghiệp vụ trong công tác
CCHC của Ngành. Quan trọng hơn,
ứng dụng CNTT tạo thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp có thể
tiếp cận nhanh nhất những văn bản
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và
NHNN qua Cổng thông tin điện tử
của NHNN, góp phần cải cách TTHC,
hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới
nền hành chính điện tử.

Ứng dụng CNTT đáp ứng yêu
cầu giải quyết TTHC và thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội
Đóng góp vào những thành tựu
của sự phát triển kinh tế đất nước nói
chung và của hệ thống ngân hàng
nói riêng trong suốt thời gian qua,
không thể không kể đến vai trò của
việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh
vực hoạt động của ngành Ngân hàng.
Hiện nay, quá trình phát triển ứng
dụng CNTT trong hệ thống ngân
hàng tại Việt Nam đang diễn ra một

cách mạnh mẽ. Hệ thống các NHTM
từng ngày đang tích cực ứng dụng
các tiến bộ CNTT vào hoạt động quản
lý kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt
động thanh toán và mở rộng nhiều
dịch vụ ngân hàng với mục tiêu cung
ứng vốn, các sản phẩm, dịch vụ mới
phục vụ cho nền kinh tế.
Các dịch vụ ngân hàng điện tử
được các NHTM ứng dụng và triển
khai mạnh mẽ, đây được xem là cuộc
cách mạng trong lĩnh vực tài chính
ngân hàng. Nó không chỉ mở ra cơ
hội phát triển cho ngành tài chính
ngân hàng mà còn cho các ngành
khác như công nghệ thông tin, du
lịch, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng...
Ngân hàng điện tử là một phần của
thương mại điện tử và tiến trình toàn
cầu hoá, đưa nền kinh tế của Việt Nam
hội nhập và phát triển ngang bằng
với thế giới. Trong vòng 10 năm qua,
hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đưa
dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển
mạnh mẽ và đạt được những thành
tích đáng kể. Ngân hàng điện tử thúc
đẩy nhanh chóng quá trình cải tổ làm
thay đổi hệ thống ngân hàng Việt
Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam nói
chung.
Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT góp
phần phát triển hệ thống thanh toán
quốc gia, tạo được lòng tin của dân
chúng đối với hoạt động tiền tệ-ngân
hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế.

Nhìn một cách tổng quát, việc
ứng dụng CNTT giúp các ngân hàng
đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa
hệ thống thanh toán, đa dạng hóa
các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho
doanh nghiệp và người dân, làm
thay đổi bộ mặt hệ thống ngân hàng
Việt Nam, nâng cao uy tín của ngành
Ngân hàng và của nền kinh tế trong
bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế
giới.

Đưa CNTT thành nền tảng
phát triển Chính phủ điện tử tại
NHNN
Trong xu thế hội nhập quốc tế và
toàn cầu hóa hiện nay, phát triển
Chính phủ điện tử là xu hướng tất
yếu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực
cho người dân, doanh nghiệp. Vừa
qua NHNN đã ban hành kế hoạch
triển khai Chính phủ điện tử theo
Nghị quyết 36a của Chính phủ (Quyết
định 1a/QĐ-NHNN ngày 4/1/2016).
Mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử
tại NHNN đó là hoàn thành các mục
tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 36a/
NQ-CP của Chính phủ và Quyết định
1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết
chặt chẽ và phát huy hiệu quả các
chương trình, kế hoạch CCHC của
NHNN góp phần cải thiện môi trường
kinh doanh và nâng cao tính cạnh
tranh của hệ thống các TCTD trong
nước, góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia.
Phát triển Chính phủ điện tử tại
NHNN là quá trình lâu dài và liên
tục, nhận thức được điều đó, NHNN
đã tích cực đẩy mạnh sử dụng CNTT
và truyền thông để tự động hóa, số
hóa các thủ tục, giấy tờ, dịch vụ hành
chính, ứng dụng CNTT để trao đổi
thông tin, thực hiện việc chỉ đạo, điều
hành trong nội bộ, để nâng cao hiệu
quả hoạt động, hiệu quả quản lý, cải
cách thủ tục hành chính trong giao
dịch với người dân và doanh nghiệp.
Trong Kế hoạch triển khai Chính phủ
điện tử, ứng dụng CNTT được coi là
bước đột phá trong công tác cải cách

và hiện đại hóa ngành ngành Ngân
hàng, là tầm nhìn chiến lược của
Ngành, là nền tảng quan trọng để cải
cách trong các lĩnh vực hoạt động
ngân hàng. Triển khai Chính phủ
điện tử phải đáp ứng yêu cầu làm
thay đổi cơ bản phương thức quản lý,
điều hành và cung cấp dịch vụ trong
ngành Ngân hàng theo hướng hiện
đại, hiệu quả, gắn với thực hiện mục
tiêu tiết giảm chi phí hành chính, sử
dụng có hiệu quả ngân sách nhà
nước và phòng chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực trong hoạt động
công vụ và giải quyết TTHC; đồng
thời từng bước cải thiện và nâng cao
chất lượng cung cấp dịch vụ hành
chính công, các sản phẩm dịch vụ
ngân hàng, đẩy nhanh quá trình tái
cơ cấu quản trị nội bộ, hoạt động
hành chính trong từng đơn vị thuộc
NHNN.
Để xây dựng hiệu quả Chính phủ
điện tử tại NHNN phải dựa trên quy
trình cải cách hành chính hợp lý. Mục
tiêu trước mắt của NHNN là tập trung
ứng dụng CNTT nhằm từng bước
chuyển thói quen làm việc của cán
bộ, công chức từ văn bản giấy sang
phong cách làm việc bằng văn bản
điện tử trên môi trường mạng, tiếp
tục đổi mới cách thức quản lý, nâng
cao năng lực quản lý điều hành.
Nội dung quan trọng xuyên suốt
trong kế hoạch triển khai Chính
phủ điện tử, NHNN sẽ tập trung
ứng dụng CNTT để đổi mới phương
thức cung cấp thông tin và dịch vụ
hành chính công cho người dân và
doanh nghiệp, xây dựng môi trường
làm việc điện tử giữa NHNN với các
cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn
quốc. Phấn đấu đến năm 2020, cung
cấp hầu hết các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người
dân và doanh nghiệp. Đạt sự hài lòng
của người dân đối với dịch vụ hành
chính công của NHNN lên trên 80%.
Bên cạnh đó, để áp dụng quản
lý nhà nước bằng CNTT, góp phần
xây dựng Chính phủ điện tử thì việc

đảm bảo an toàn, bí mật thông tin
là nhiệm vụ rất quan trọng. Để thực
hiện chính phủ điện tử an toàn tại
NHNN, song song với việc áp dụng
CNTT vào quản lý nhà nước, NHNN sẽ
tập trung xây dựng các thiết chế đảm
bảo an toàn thông tin.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Đào Minh Tú, hiện đại hóa
ngân hàng trong thời gian tới, tiếp
tục được NHNN xác định là một trong
những nội dung, giải pháp thuộc
chương trình cải cách hành chính
giai đoạn 2015-2020, nhằm đưa hệ
thống ngân hàng Việt Nam phát triển
nhanh, hiệu quả và bền vững, phát
huy tối đa vai trò huyết mạch của nền
kinh tế, đóng góp đắc lực vào quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Với mục tiêu cụ thể, đó là
tập trung phát triển cơ sở hạ tầng,
đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng
công nghệ mới, tiên tiến trong hệ
thống ngân hàng, đáp ứng yêu cầu
của nền kinh tế. Chú trọng việc ứng
dụng các phương thức, phương tiện
thanh toán, dịch vụ và tiện ích ngân
hàng hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp
với các điều kiện ở Việt Nam. Để đạt
các mục tiêu đó bằng nhiều chính
sách, cơ chế và giải pháp sẽ được đặt
ra phù hợp trong từng giai đoạn trên
nền tảng một ý chí, quyết tâm chính
trị của toàn ngành, một sự tập trung
đầu tư nguồn lực con người và tài
chính một cách thỏa đáng và hiệu
quả.
Mỗi thời kỳ, giai đoạn luôn đặt ra
những cơ hội và thách thức riêng
đối với sự phát triển của hệ thống
ngân hàng , tuy nhiên, với sự quyết
liệt trong việc đẩy mạnh ứng dụng
và phát triển CNTT như hiện nay sẽ
là tiền đề có ý nghĩa quan trọng để
NHNN đạt được các mục tiêu, yêu
cầu đặt ra, hướng tới xây dựng thành
công chính phủ điện tử tại NHNN,
đem lại những giá trị tiện ích cho
người dân, doanh nghiệp và đối với
nền kinh tế đất nước./.
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KẾ HOẠCH KIỂM TRA 2016 VÀ TÌNH HÌNH
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG
ĐẦU NĂM 2016
Phòng Kiểm tra

T

rong năm 2015, dưới sự chỉ
đạo của Hội đồng quản trị,
Ban điều hành, BHTGVN đã
hoàn thành xuất sắc những
nhiệm vụ đề ra, trong đó có công tác
kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG,
góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền và duy trì sự
ổn định trong hoạt động của các tổ
chức tín dụng. Căn cứ kế hoạch kiểm
tra đã được giao, các đơn vị kiểm tra
và Phòng Kiểm tra Trụ sở chính đã
chủ động triển khai thực hiện theo kế
hoạch ngay từ những ngày đầu năm.
Đến cuối năm 2015 đã kiểm tra được
397 đơn vị, đạt 102% so với kế hoạch.
Kết thúc đợt kiểm tra, các đơn vị kiểm
tra đều có văn bản kết luận ghi nhận
cụ thể tình hình và kết quả kiểm tra.
Các đối tượng vi phạm pháp luật về
BHTG đều được xử lý theo quy định,
đồng thời thông báo, kiến nghị Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh
tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn
xem xét xử lý, chấn chỉnh và phối hợp
đôn đốc khắc phục.
Nối tiếp những kết quả đã đạt
được trong năm 2015, Hội đồng quản
trị BHTG đã phê duyệt kế hoạch kiểm
tra định kỳ năm 2016 của BHTGVN đối
với tổ chức tham gia BHTG. Kế hoạch
này được xây dựng theo các tiêu chí
phù hợp với quy mô và tính chất
hoạt động của từng loại hình tổ chức
tham gia BHTG. Trong đó: i) Đối với
Ngân hàng: Kiểm tra định kỳ 02 năm
một lần; ii) Đối với Quỹ tín dụng nhân
dân (QTDND): QTDND có tổng nguồn
vốn hoạt động từ 50 tỷ đồng trở lên
kiểm tra theo định kỳ 02 năm một
lần, QTDND có tổng nguồn vốn hoạt
động dưới 50 tỷ đồng kiểm tra theo
định kỳ 03 năm một lần, QTDND được
phân loại ở mức 4 và mức 5 kiểm tra
theo định kỳ hàng năm; iii) Đối với tổ

chức vi mô: Thực hiện kiểm tra định
kỳ 02 năm một lần.
Theo đó năm 2016, BHTGVN sẽ tiến
hành kiểm tra đối với 465 đơn vị bằng
120% so với kế hoạch kiểm tra năm
2015, trong đó có: 43 ngân hàng, 420
QTDND, 02 tổ chức Tài chính vi mô.
Đồng thời, BHTGVN đã gửi kế hoạch
kiểm tra cụ thể tới Cơ quan Thanh
Tra, giám sát Ngân hàng nhà nước
Việt Nam (NHNNVN) và NHNNVN Chi
nhánh tỉnh, thành phố nhằm có sự
phối kết hợp, tránh chồng chéo trong
công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ
chức tham gia BHTG.
Việc kiểm tra năm 2016 của BHTGVN sẽ được thực hiện theo Quy chế
kiểm tra mới được ban hành theo
Quyết định số 801/QĐ-BHTG-HĐQT
ngày 30/12/2015 của Hội đồng Quản
trị BHTGVN. Theo đó việc kiểm tra có
các nội dung sau: i) Kiểm tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về
bảo hiểm tiền gửi trong thời kỳ kiểm
tra, gồm: Những thay đổi, bổ sung
về hồ sơ pháp lý tham gia BHTG; Việc
quản lý và niêm yết Chứng nhận tham
gia BHTG; Việc tính và nộp phí BHTG;

Việc hạch toán, quản lý tài khoản tiền
gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu,
sổ sách, chứng từ liên quan đến tiền
gửi được bảo hiểm; Việc cung cấp
thông tin về tiền gửi được bảo hiểm,
các thông tin báo cáo khác theo yêu
cầu của BHTGVN; ii) Kiểm tra việc thực
hiện các kiến nghị trong văn bản kết
luận của đợt kiểm tra trước (trong
trường hợp cần thiết); Kiểm tra các
nội dung khác theo yêu cầu hoặc ủy
quyền của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật. Riêng đối với các QTDND
xếp loại mức 4 và mức 5 theo kết quả
giám sát từ xa, BHTGVN tiếp tục thực
hiện kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi
được bảo hiểm theo Hướng dẫn 353/
HD-BHTG113 ngày 08/6/2015 của
Tổng giám đốc BHTGVN nhằm phát
hiện kịp thời các sai phạm, bảo đảm
quyền lợi của người gửi tiền, hạn chế
các hiện tượng gian lận, trục lợi BHTG.
Điểm mới đáng chú ý trong kế
hoạch kiểm tra năm 2016 là kiểm
tra tối thiểu 50% điểm giao dịch của
một số ngân hàng về niêm yết Chứng
nhận BHTG. Cụ thể trước mắt, BHTGVN tiến hành kiểm tra thí điểm đối
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Tình hình lãi suất, tỷ giá
Lãi suất huy động VNĐ
Đường cong lãi suất huy động bình quân VND
tháng 2 /2016

Nguồn: Tổng hợp 38NHTMCP
Trong hai tháng đầu năm 2016, lãi suất huy động VNĐ
không có nhiều biến động so với tháng 12/2015. Lãi suất
huy động phổ biến ở mức 0,1-1% với tiền gửi không kỳ
hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 4-5,5%/năm đối với tiền gửi
có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5-7,4%/năm đối
với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,57-7,8%/
năm đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Đường cong
lãi suất huy động VNĐ vẫn ổn định, kỳ hạn càng dài lãi suất
càng cao.
Lãi suất huy động USD: Hiện nay lãi suất huy động USD ở
mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức theo
Quyết định 2589/QĐ-NHNN ngày 15/12/2015.
Lãi suất cho vay VNĐ: Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến
đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn
hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay
trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở
mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn;
9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.
Lãi suất cho vay USD: Lãi suất cho vay USD phổ biến ở
mức 2,8-6,3%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn
phổ biến ở mức 2,8-5,2%/năm, lãi suất cho vay trung và dài
hạn phổ biến ở mức 5,3-6,2%/năm.

(Xem tiếp trang 40)
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Tỷ giá: Kể từ đầu năm 2016, NHNN đã thay đổi cơ chế

Phòng Giám sát

điều hành tỷ giá, từ tỷ giá bình quân liên ngân hàng sang
tỷ giá trung tâm.
Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu
diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại
tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế
của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương
mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh
tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền
tệ. Tỷ giá trung tâm là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt
động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ
giá mua, tỷ giá bán của tiền đồng Việt Nam với đô la Mỹ.
Trong tháng 1/2016, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố
không có nhiều biến động, trong khi tỷ giá mua – bán và
tỷ giá tự do trên thị trường lại có xu hướng giảm khá mạnh.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm cuối tháng giảm nhẹ 0,07% so với
đầu năm, tuy nhiên tỷ giá mua – bán và tỷ giá tự do trên thị
trường giảm lần lượt là 1,36%, 1,35% và 0,8%.
Trong tháng 2/2016, tỷ giá trung tâm do NHNN công
bố và tỷ giá mua – bán của ngân hàng thương mại có xu
hướng tăng nhẹ, trong khi đó tỷ giá tự do lại có xu hướng
giảm. Cụ thể, cuối tháng tỷ giá trung tâm và tỷ giá mua –
bán của ngân hàng thương mại tăng nhẹ lần lượt là 0,01%,
0,02% và 0,02%, tỷ giá tự do giảm 0,44% so với đầu tháng.

Hệ thống NHTM
Trong tháng 2/2015, có 02 ngân hàng mới tham gia bảo
hiểm tiền gửi là Bank of India - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
và ngân hàng Siam Commercial Bank Public Company Limited - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Tính đến 28/03/2016, có
90 ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia bảo hiểm tiền
gửi. Tuy nhiên, BHTGVN chưa có số liệu của 02 ngân hàng
này do chưa xây dựng xong báo cáo và thiết lập đường
truyền file dữ liệu. Tình hình hoạt động của hệ thống
NHTM dựa trên số liệu thu thập từ 88/90 ngân hàng tham
gia BHTG có những điểm nổi bật sau:

Quy mô nguồn vốn
Đến cuối tháng 2/2016, tổng nguồn vốn của hệ thống
ngân hàng đạt 7.030 nghìn tỷ đồng, tăng 1,07% so với
tháng 1/2016. Trong đó, vốn huy động tăng 2,76% so với
tháng trước, từ 5.614 nghìn tỷ đồng lên 5.769 nghìn tỷ
đồng. Vốn vay, đặc biệt là vay từ NHNN, giảm mạnh so với
tháng trước cho thấy các ngân hàng tạm thời tăng vốn vay
để đảm bảo thanh khoản trong dịp Tết Nguyên Đán. Sau
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Tết, nhu cầu chi tiêu của dân cư đã giảm, các ngân hàng
cũng giảm các khoản vốn vay nhằm tăng hiệu quả sử dụng
vốn.

Vốn huy động
Đối với việc huy động vốn từ khu vực dân cư (thị trường
1), sau khi NHNN ban hành Quyết định 2589/QĐ-NHNN
ngày 15/12/2015 quy định lãi suất huy động USD ở mức
0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức, lượng vốn
huy động bằng ngoại tệ giảm không đáng kể. Nguyên
nhân của hiện tượng này có thể do người gửi tiền vẫn gửi
USD để chờ tăng giá, đồng thời, sử dụng sổ tiết kiệm USD
đó để thế chấp vay VND lãi suất thấp, sau đó đem gửi ở
ngân hàng khác với lãi suất cao hơn. Hiện tượng này có
thể dẫn đến tăng trưởng ảo về huy động vốn lẫn tín dụng,
trong khi luồng vốn chỉ chạy trong hệ thống các ngân
hàng chứ không được bơm vào nền kinh tế. Để hạn chế
điều này xảy ra, NHNN và các cơ quan có thẩm quyền cần
theo dõi, quản lý và xử lý kịp thời những ngân hàng có
hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động VND.

Quy mô tín dụng
Hai tháng đầu năm 2016, hoạt động tín dụng của hệ
thống ngân hàng đang có xu hướng giảm nhẹ, trong khi
đó, các khoản đầu tư vẫn tăng lên. Đến cuối tháng 2/1016,
tín dụng giảm 0,21% so với tháng 1/2016, giảm 0,29% so
với tháng 12/2015. Các khoản đầu tư chứng khoán nợ do
các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, đầu tư tín phiếu,
giấy tờ có giá, chứng khoán và góp vốn đầu tư dài hạn đều
tăng so với cuối năm 2015.

Chất lượng tín dụng
Cuối tháng 2/2016, nợ quá hạn của hệ thống ngân hàng
tăng 24,34% so với tháng 12/2015, tỷ lệ nợ quá hạn trên
tổng dư nợ tăng từ 3,92% lên 4,88%. Như vậy, cuối tháng

9/2015, các ngân hàng cố gắng để giảm tỷ lệ nợ xấu toàn
hệ thống ngân hàng xuống dưới 3% theo yêu cầu của
NHNN đưa ra. Theo đó, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
cũng giảm xuống. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ nợ quá hạn lại
có chiều hướng tăng lên. Con số này cho thấy chất lượng
các khoản tín dụng của một số ngân hàng trong thời gian
gần đây không cao, việc cố gắng mở rộng tín dụng của
một số ngân hàng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng có thể
dẫn đến tăng mức độ rủi ro tín dụng của một số khoản
cho vay.

Thu nhập – Chi phí
Nhìn chung, kết quả kinh doanh của hệ thống ngân
hàng khá tốt. Chênh lệch thu nhập - chi phí của các ngân
hàng đến hết tháng 2/2016 là khoảng 12.634 tỷ đồng.
Riêng chênh lệch thu nhập – chi phí từ hoạt động tín dụng
là 25.790 tỷ đồng.

Một số lưu ý và nhận định
Thứ nhất, quy mô tài sản, nguồn vốn của hệ thống tăng
trưởng có thể một phần do lượng vốn luân chuyển trong
hệ thống mà không được bơm ra nền kinh tế. Các ngân
hàng tăng mạnh vốn vay từ NHNN để đảm bảo khả năng
thanh khoản trong dịp Tết Nguyên Đán. Sau Tết, lượng vốn
vay từ NHNN giảm mạnh.
Thứ hai, tín dụng tăng trưởng tăng trưởng chậm, các
ngân hàng chủ yếu tăng các hoạt động đầu tư. Tỷ lệ nợ
quá hạn lại có chiều hướng tăng lên. Như vậy, chất lượng
các khoản tín dụng của một số ngân hàng trong những
tháng đầu năm không cao.
Thứ ba, kết quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng
trong hai tháng đầu năm khá tốt./.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA 2016 ...
với Ngân hàng thương mại cổ phần
đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
để đánh giá việc chấp hành của các
đối tượng kiểm tra về nội dung này
(do từ trước tới nay chỉ mới thực hiện
kiểm tra một số ít điểm giao dịch của
các ngân hàng về niêm yết Chứng
nhận BHTG nên chưa đủ cơ sở để
đánh giá ngân hàng được kiểm tra có
chấp hành đầy đủ nội dung này hay
không). Việc thực hiện kiểm tra niêm
yết giấy Chứng nhận BHTG được phối
hợp giữa các Chi nhánh BHTGVN và
Phòng Kiểm tra Trụ sở chính.
Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đã
được phê duyệt, trong 02 tháng đầu
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năm các đơn vị kiểm tra của BHTGVN
(Phòng kiểm tra Trụ sở chính và Chi
nhánh) đã chủ động trong công tác
thu thập thông tin, kết quả giám sát,
tình hình nộp phí BHTG và kết quả
các đợt kiểm tra trước để xây dựng
kế hoạch kiểm tra, đề cương kiểm
tra phù hợp với nội dung kiểm tra và
quy mô của từng đối tượng kiểm tra.
Về công tác kiểm tra niêm yết chứng
nhận BHTG năm 2016 theo Quy chế
kiểm tra mới của BHTGVN, Phòng
Kiểm tra Trụ sở chính đã hoàn thành
công tác chọn đơn vị thí điểm kiểm
tra niêm yết thông qua quá trình khảo
sát số lượng Chi nhánh và Phòng giao
dịch của các ngân hàng đóng trên địa

(Tiếp trang 38)

bàn quản lý của Trụ sở chính và Chi
nhánh BHTGVN.
Với việc tích cực triển khai kế hoạch
kiểm tra năm 2016 và phát huy những
kết quả đã đạt được trong thời gian
qua, BHTGVN sẽ hoàn thành tốt công
tác kiểm tra đối với các tổ chức tham
gia BHTG, góp phần hoàn thành tốt
các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
đã đề ra. Từ đó, thực hiện tốt vai trò
là công cụ của Chính phủ, của NHNN
nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp
pháp của người gửi tiền, góp phần
quy trì sự an toàn, lành mạnh của hệ
thống ngân hàng./.

Phòng Giám sát

T

ính từ đầu năm đến
10/3/2016, BHTGVN đã
thực hiện cấp mới cho 02
QTDND, nâng tổng số đơn
vị tham gia BHTG của toàn khối lên
1.153 đơn vị, gồm 1.149 QTDND và
01 Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) và
03 tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM).
Tình hình hoạt động của toàn khối
trong quý I/2015 tương đối ổn định,
quy mô nguồn vốn hoạt động tăng,
thu nhập lớn hơn chi phí, chất lượng
tín dụng ở mức an toàn.
Đến 31/1/2016, quy mô nguồn
vốn của cả khối tăng 1% so với đầu
năm, trong đó, tổng nguồn vốn của
hệ thống gồm NHHTX và QTDND
tăng 0,9%. Xét riêng hệ thống QTDND
nguồn vốn tăng 0,5% so với đầu năm.
Tính trung bình cả hệ thống QTDND,
nguồn vốn hoạt động trung bình
của một QTDND đạt gần 68 tỷ đồng,
tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.
Với ưu thế hiểu địa bàn, chi phí hoạt
động thấp, mục tiêu hoạt động mang
tính chất tương trợ thành viên, trong
thời gian qua việc phát triển hệ thống
QTDND và TCTCVM có ý nghĩa quan
trọng trong quá trình cung cấp nguồn
vốn, giúp nhiều hộ gia đình vay được
vốn và phát triển kinh tế, đóng góp
ngày càng quan trọng cho công cuộc
xoá đói giảm nghèo, mở rộng dịch vụ
ngành nghề, tạo công ăn việc làm ở
vùng nông thôn, hạn chế tình trạng
cho vay nặng lãi và đẩy lùi một số tệ
nạn ở nông thôn.
Vốn điều lệ chiếm 6,2% tổng nguồn
vốn, so với đầu năm vốn điều lệ của

NHHTX và TCTCVM không đổi, còn
vốn điều lệ của hệ thống QTDND tăng
0,9%. Toàn bộ hệ thống có trên 1000
đơn vị thực hiện tăng vốn điều lệ so
với đầu năm, hệ thống QTDND đều
đạt mức vốn điều lệ cao hơn mức vốn
pháp định theo quy định của Chính
Phủ. Vốn điều lệ trung bình của một
QTDND đạt trên 2,7 tỷ đồng, lớn hơn
nhiều so với mức vốn pháp định theo
quy định 100 triệu đồng.
Vốn huy động toàn khối chiếm
81,2% tổng nguồn vốn, tăng 0,03%
so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là
vốn huy động từ tổ chức và cá nhân,
chiếm 85,5% tổng nguồn vốn huy
động. So với đầu năm, toàn khối chỉ
có vốn huy động của NHHTX tăng còn
lại vốn huy động của TCTCVM và hệ
thống QTDND đều giảm, đặc biệt vốn
huy động của hệ thống QTDND giảm
0,3%. Hệ thống QTDND và TCTCVM là
một kênh huy động vốn quan trọng

và đóng góp tích cực trong quá trình
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông
thôn. Tuy nhiên, 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, địa bàn hoạt
động chính của hệ thống QTDND và
TCTCVM như hiện nay, việc duy trì tốc
độ tăng ổn định vốn huy động của hệ
thống QTDND sẽ là một thách thức
không nhỏ đối với cả hệ thống.
Tổng dư nợ cho vay của cả khối
chiếm 80% tổng tài sản, tăng 2,9% so
với đầu năm, trong đó, TCTCVM có tốc
độ tăng dư nợ cho vay cao nhất 11,2%
còn QTDND có tốc độ tăng thấp nhất
toàn khối chỉ đạt 1,9%. Như vậy, so với
đầu năm huy động vốn tăng trưởng
chậm hơn so với tăng trưởng cho vay.
Song đây cũng mới chỉ là tháng đầu
năm và đặc thù hoạt động của tháng
1 thường vào dịp Tết, nhu cầu sử
(Xem tiếp trang 54)
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Hội nghị người lao động cấp cơ sở tại
Trụ sở chính BHTGVN

N

Hội nghị Tổng kết công tác
Đảng năm 2015 và triển khai
nhiệm vụ năm 2016

gày 28/3/2016, tại Hà Nội,
Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) Trụ sở
chính tổ chức Hội nghị
người lao động cấp cơ sở.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe
báo cáo kết quả hoạt động năm 2015
và phương hướng nhiệm vụ năm
2016 tại Trụ sở chính BHTGVN. Bên
cạnh đó, BHTGVN cũng đề ra một số
nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 bám
sát nhiệm vụ chung của ngành Ngân
hàng.
Thay mặt Ban Lãnh đạo BHTGVN,
đồng chí Tổng giám đốc Đào Quốc
Tính đã ghi nhận và giải đáp những
đề xuất, kiến nghị của người lao
động; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục
tạo điều kiện để Công đoàn từng

bước nâng cao đời sống vất chất,
tinh thần của người lao động; hỗ trợ
kinh phí cho công tác Đảng, đoàn
thể… nhằm đảm bảo phát huy tính
dân chủ trên cơ sở lắng nghe nguyện
vọng của cán bộ, viên chức và người

Hội nghị đã bầu 58 đại biểu đại
diện cho người lao động Trụ sở chính
tham dự Hội nghị người lao động cấp
BHTGVN./.

áng 16/3/2016, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo mở
rộng giám sát, kiểm tra và xử lý Quỹ tín dụng
nhân dân (QTDND).

Tại Hội nghị, Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo với Ban
lãnh đạo BHTGVN kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm 2016
và các công việc trọng tâm cần triển khai đến 30/6/2016;
Tổ chỉ đạo tại các Chi nhánh BHTGVN đã báo cáo về quá
trình tham gia kiểm soát đặc biệt tại một số QTDND thời
gian qua. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo
luận, cùng nhau thống nhất và rút ra những bài học kinh
nghiệm về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra
và xử lý đối với QTDND, đặc biệt là công tác tham gia kiểm
soát đặc biệt của BHTGVN trong thời gian tới./.
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Từ ngày 4/1, NHNN áp dụng tỷ
giá trung tâm của VND với USD
cũng như tỷ giá tính chéo của VND
với một số ngoại tệ khác hằng
ngày. Tỷ giá trung tâm của VND với
USD do Ngân hàng Nhà nước công
bố hằng ngày là cơ sở để các tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài được phép thực hiện hoạt
động kinh doanh, cung ứng dịch vụ
ngoại hối xác định tỷ giá mua - bán.
Tỷ giá trung tâm được xác định trên
cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá
bình quân gia quyền trên thị trường
ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ
giá trên thị trường quốc tế của một số
đồng tiền của các nước có quan hệ
thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với
Việt Nam.

lao động.

Hội nghị Ban chỉ đạo mở rộng giám sát,
kiểm tra và xử lý QTDND

S

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

N

gày 14/3, tại Hà Nội, Đảng
bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) tổ chức
Hội nghị Tổng kết công
tác Đảng năm 2015 và triển khai
nhiệm vụ năm 2016.
Tham dự hội nghị, về phía Đảng
ủy khối Doanh nghiệp Trung ương
(DNTW) có đồng chí (đ/c) Đoàn Thị
Hồng Nga - Ủy viên Ban thường vụ
(BTV), Chánh Văn phòng, đ/c Hoàng
Giang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ
chức, đ/c Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên
Ban chấp hành (BCH), Phó Chủ nhiệm
Thường trực Ủy ban Kiểm tra; và đại
diện các Ban xây dựng Đảng Đảng ủy
Khối.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết
năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm
2016 của Đảng bộ BHTGVN. Trong
năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng bộ BHTGVN, toàn hệ thống
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người gửi tiền, thực hiện chính sách
BHTG, 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. Năm 2016,
Đảng bộ BHTGVN xác định thực hiện
tốt nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng
xây dựng Đảng, tuyên truyền, tổ chức
học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng ủy cấp trên, nâng cao
chất lượng sinh hoạt Đảng…
Tại hội nghị, Đảng ủy Khối tặng
Bằng khen cho Đảng bộ BHTGVN
đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 và 06
đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm
liền (2011-2015). Đảng ủy BHTGVN
đã tặng Giấy khen cho 03 đơn vị đạt
danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh
tiêu biểu” là Chi bộ 2, Chi bộ 13, Đảng
bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc
Trung Bộ.
Kết quả đánh giá xếp loại năm
2015 có 10 chi bộ và 01 đảng bộ cơ
sở được công nhận là “Tổ chức cơ sở
đảng trong sạch, vững mạnh”; 10 chi
bộ là “Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành
tốt nhiệm vụ”; 51 đảng viên “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ”; 243 đảng
viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”./.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của NHNN. Theo Quyết định số 33/
QĐ-NHNN ngày 14/1/2016, NHNN
công bố 01 thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt
động tiền tệ, cụ thể: Tên thủ tục hành
chính: Chấp thuận đề nghị phát
hành trái phiếu trong nước của năm
tài chính của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài; Tên
văn bản quy phạm pháp luật quy
định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay
thế: Thông tư số 29/2015/TT-NHNN
ngày 22/12/2015 của NHNN. Quyết
định có hiệu lực thi hành kể từ ngày
08/02/2016.
Thay thế thủ tục hành chính mới
thuộc thẩm quyền giải quyết của
NHNN. Theo Quyết định số 110/QĐNHNN ban hành ngày 28/1/2016, có
08 thủ tục hành chính mới ban hành
thuộc phạm vi chức năng quản lý của
NHNN bao gồm: Thủ tục cấp Giấy
phép thành lập và hoạt động TCTD
phi ngân hàng cổ phần; Thủ tục cấp
Giấy phép thành lập và hoạt động
TCTD phi ngân hàng trách nhiệm hữu
hạn; Thủ tục báo cáo việc khai trương
hoạt động của TCTD phi ngân hàng;
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Hội nghị Tổng kết hoạt động
Công đoàn năm 2015 và triển
khai nhiệm vụ năm 2016

N

gày 14/3, tại Hà Nội,
Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam (BHTGVN) tổ chức
Hội nghị Tổng kết hoạt
động công đoàn năm 2015 và triển
khai nhiệm vụ năm 2016. Bà Phạm
Phương Lan - Phó Chủ tịch Công
đoàn Ngân hàng Việt Nam tới dự và
chỉ đạo hội nghị.
Trong năm 2015, Công đoàn BHTGVN đã hoàn thành tốt kế hoạch đề
ra; phối hợp tổ chức triển khai các
chương trình hành động, đẩy mạnh
phong trào thi đua; thực hiện tốt
nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm tới
đời sống cán bộ, viên chức, người lao
động; duy trì thực hiện tốt Quy chế
dân chủ nhằm xây dựng tập thể cán
bộ viên chức đoàn kết, thống nhất và
vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, nhiệm vụ trong năm 2016
của Công đoàn BHTGVN là tập trung
tuyên truyền chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và
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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.
Bên cạnh đó là 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…
Đánh giá cao và biểu dương những
kết quả đạt được của Công đoàn
BHTGVN trong năm 2015, bà Phạm
Phương Lan nhấn mạnh, trong năm
2016, Công đoàn BHTGVN cần bám
sát phương hướng, nhiệm vụ đã đề
ra, tăng cường phối hợp với đoàn thể
trong khối Công đoàn Ngân hàng
Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm của Công đoàn Ngân hàng Việt
Nam, phát động các phong trào thi
đua, thiết thực lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 65 năm thành lập
ngành Ngân hàng Việt Nam.
Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo
BHTGVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐQT Nguyễn Quang Huy đề nghị
Công đoàn BHTGVN tiếp tục triển

Thủ tục cấp lại bản sao Giấy phép từ
sổ gốc cho TCTD phi ngân hàng; Thủ
tục đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ của TCTD phi ngân hàng; Thủ
tục cấp đổi Giấy phép thành lập và
hoạt động của TCTD phi ngân hàng;
Thủ tục cấp bổ sung nội dung hoạt
động vào Giấy phép của TCTC phi
ngân hàng; Thủ tục đồng thời đề nghị
bổ sung nội dung hoạt động vào Giấp
phép và cấp đổi Giấy phép. Quyết định
số 110/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 08/02/2016.
Tăng thời gian và mức vay vốn
hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. Ngày
01/02/2016, Ngân hàng Chính sách
xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản
hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo
Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hộ gia
đình thuộc đối tượng được vay vốn
theo quy định có nhu cầu vay vốn sẽ
được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, tăng
thêm 17 triệu đồng so với mức cho vay
tối đa 8 triệu đồng/hộ trong giai đoạn
1. Lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/
tháng), lãi suất nợ quá hạn bằng 130%
lãi suất khi cho vay (3,9%/năm). Thời
hạn cho vay là 15 năm, kể từ thời điểm
hộ vay nhận món vay đầu tiên, trong
đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu.
NHNN ban hành Kế hoạch cải cách
hành chính giai đoạn 2016-2020.
Ngày 9/3/2016, NHNN đã có Quyết
định số 282/QĐ-NHNN về việc Ban
hành Kế hoạch cải cách hành chính
giai đoạn 2016-2020. Các mục tiêu cụ
thể của Kế hoạch gồm: Tiếp tục đổi mới
và hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về các lĩnh vực tiền
tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối
theo định hướng cải cách hành chính
gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng
công tác xây dựng pháp luật, đáp ứng
yêu cầu quản lý nhà nước; Tiếp tục đổi
mới, cải cách thủ tục hành chính theo
hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho
tổ chức, công dân trong các giao dịch
hành chính với NHNN…Quyết định số

282/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký.
Lần đầu tiên sau 6 năm, giá vàng
SJC rẻ hơn giá vàng thế giới. Cụ thể,
trong ngày 4/2, giá mua – bán vàng
miếng SJC ở ngưỡng 3,72 - 33,82
triệu đồng/lượng. Tại thời điểm trên,
giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 trên
sàn Comex tăng thêm 16 USD/ounce
lên mức 1.257,80 USD/ounce. Quy
đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá
niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank
(22.335 VND/USD), hiện mỗi lượng
vàng thế giới tương đương 34,2 triệu
đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC
trong nước khoảng 500.000 đồng/
lượng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ
năm 2011, giá vàng thế giơi cao hơn
thị trường trong nước.
NHNN thông tin về gói 30.000 tỷ
đồng. Liên quan đến việc nhiều người
bất ngờ và lo lắng về Chương trình
cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết
02/NQ-CP sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu
lãi suất vay thương mại, ngày 11/3,
NHNN đã chính thức lên tiếng. Theo
Vụ Tín dụng - NHNN, Khoản 2 Điều 2
Thông tư 11/2013 ghi rõ, việc giải ngân
cho vay hỗ trợ nhà ở của NH đối với
khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của
NHNN kết thúc khi NHNN giải ngân hết
số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36
tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu
lực tức thời điểm kết thúc là 1/6/2016.
Tuy nhiên, phần dư nợ được giải ngân
từ ngày 1/6/2016 trở về trước vẫn được
hưởng lãi suất vay ưu đãi của chương
trình trong suốt toàn bộ thời gian
khách hàng vay vốn (tối đa 15 năm).

khai các hoạt động, phong trào thi
đua trong phương hướng, nhiệm vụ
của Công đoàn năm 2016; quan tâm
hơn nữa công tác nữ công thông qua
việc triển khai những hoạt động cụ
thể; thể hiện cam kết của Ban lãnh
đạo trong việc quan tâm, hỗ trợ tạo
điều kiện đối với kiến nghị về việc bổ
sung cán bộ chuyên trách và nhu cầu
tham gia các khoá đào tạo chuyên

môn bên cạnh các khoá đào tạo về
nghiệp vụ của Công đoàn.
Nhân dịp này, Ban lãnh đạo BHTGVN cũng trao tặng bằng khen cho
các cá nhân và tập thể có thành
tích xuất sắc trong hoạt động Công
đoàn./.

Các chi nhánh BHTGVN
tổ chức tọa đàm về
nghiệp vụ BHTG

Đ

ể triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ trọng
tâm năm 2016 theo kế
hoạch, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (BHTGVN) chi nhánh tại Hà
Nội và chi nhánh khu vực Bắc Trung
Bộ đã tổ chức tọa đàm, tập huấn một
số nghiệp vụ BHTG với mục tiêu bảo
vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền
và góp phần đảm bảo an toàn hoạt
động ngân hàng.
Các cuộc tọa đàm đã thảo luận

những vấn đề liên quan đến công tác
kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG,
tính và nộp phí BHTG, quy trình chi
trả cho người gửi tiền… nhằm góp
phần xác định những bất cập, vướng
mắc. Từ đó, cán bộ nghiệp vụ tại các
chi nhánh kịp thời nắm bắt, tiếp cận
sâu hơn các nội dung quy định trong
các văn bản mới, nâng cao tinh thần
chủ động triển khai nhiệm vụ, góp
phần khắc phục khó khăn, giúp các
tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn
hoạt động hiệu quả, bền vững./.

BHTGVN chính thức đưa vào
vận hành một số cấu phần
dự án FSMIMS

N

gày 04/3/2016, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Lễ bàn giao
và vận hành chính thức
phần mềm DCM – Quản lý báo cáo

& tài liệu, phần mềm HR – Quản lý
nguồn nhân lực và hệ thống Hội nghị
trực tuyến (Video Conference) và hệ
thống Anti-virus.
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nghiệm cần thiết trong quản trị hệ
thống cho BHTGVN để khi đi vào vận
hành, triển khai đảm bảo được các
yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng để hệ
thống được triển khai tốt và hiệu quả
nhất.

Phần mềm DCM có chức năng xử
lý điện tử các quy trình bao gồm: Sao
chép, soát xét, chỉ mục, cung cấp và
lưu trữ các loại tài liệu và báo cáo,
đồng thời cung cấp công cụ tìm kiếm
linh hoạt và hiệu quả. Với phầm mềm
này, tài liệu bản cứng và bản mềm sẽ
được số hóa và lưu trữ tập trung, đảm
bảo được tính bảo mật cao.
Hệ thống Video Conference sẽ cho
phép truyền tải hình ảnh, âm thanh
giữa những điểm cầu từ xa qua các
kết nối mạng. Hệ thống đã được đưa
vào sử dụng và vận hành thử nghiệm
từ đầu năm 2016 và cho kết quả khả
quan.

Bên lề buổi họp Ban chỉ đạo dự
án, BHTGVN đã tổ chức Lễ trao khen
thưởng và tặng Giấy khen đối với tập
thể Ban Triển khai dự án FSMIMS đã
có thành tích xuất sắc trong triển khai
dự án./.

Hội thảo “Các vấn đề liên quan đến kiểm thử
và xác nhận hệ thống”

T

Phần mềm HR được đưa vào sử
dụng sẽ giải quyết được những bất
cập trong quản lý nhân sự, giúp cán
bộ nghiệp vụ xử lý các quy trình
nghiệp vụ và tham mưu cho ban lãnh
đạo nhanh chóng, kịp thời./.

Họp Ban chỉ đạo dự án Hệ thống thông tin
quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng

rong
hai
ngày
1819/02/2016, tại Hà Nội, Ban
Triển khai Dự án (TKDA) Hệ
thống thông tin quản lý
và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS)
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
phối hợp cùng công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
tổ chức hội thảo “Các vấn đề liên quan
đến kiểm thử và xác nhận hệ thống”.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ phạm
vi hợp đồng dịch vụ tư vấn DT#3 “Xác
nhận hệ thống CNTT độc lập của bên
thứ ba” – Dự án FSMIMS.

Tại Hội thảo, chuyên gia đã trao đổi
về những vấn đề liên quan đến các
nội dung: (i) Tổng quan về Kiểm thử
nghiệm thu vận hành; (ii) Phạm vi và
các loại hình kiểm thử OAT; (iii) Bài
học kinh nghiệm rút ra từ việc kiểm
thử nghiệm thu vận hành phân hệ
DCM (đã diễn ra vào tháng 12/2015)
và kinh nghiệm áp dụng vào công
tác kiểm thử OAT của phân hệ HR (sẽ
diễn ra vào ngày 22/02/2016). Đây
là cơ hội quý báu để các bên chia sẻ
kinh nghiệm và cùng thảo luận về
kiểm thử OAT, góp phần tối đa hóa lợi
ích của dự án FSMIMS.

Sau buổi hội thảo, hai phân hệ HR
và ERP sẽ thực hiện kiểm thử nghiệm
thu vận hành theo đúng như kế
hoạch./.

N

gày 19/2/2016, tại Hà Nội,
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN ) tổ chức buổi họp
Ban chỉ đạo Dự án “Hệ thống
Thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân
hàng” (FSMIMS).
Tại buổi họp, Ban triển khai dự án đã báo
cáo kết quả hoạt động và kế hoạch trong
năm 2016 và một số kiến nghị, đề xuất.
Đại diện công ty Hệ thống thông tin FPT
(FIS) và Ban triển khai dự án đã trao đổi,
thảo luận, thống nhất một số vấn đề trong
quá trình triển khai, đồng thời chia sẻ kinh
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Đoàn cán bộ KDIC thăm và làm việc với
FSMIMS hợp phần BHTGVN

T

hực hiện cam kết hợp tác
song phương giữa Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam
(BHTGVN) và Tổng công
ty BHTG Hàn Quốc (KDIC), (được ký
kết vào tháng 5/2013), trong 2 ngày
27 – 28/01/2016, đoàn cán bộ KDIC

sang thăm và làm việc với Dự án hệ
thống quản lý thông tin và hiện đại
hóa ngân hàng (FSMIMS) hợp phần
BHTGVN.
Tại buổi làm việc, các bên đã cùng
nhau trao đổi về giải pháp công nghệ
thông tin hỗ trợ
cho các nội dung:
(i) Phương pháp
xếp hạng các tổ
chức tham gia
BHTG (ii) Hệ thống
tính phí phân biệt,
(iii) Phương pháp
xác định xác suất
đổ vỡ (iv) Đánh giá
xác suất chuyển
hạng của tổ chức
tham gia BHTG
(v) Quỹ mục tiêu
và Dự báo tốc độ
tăng trưởng tiền

gửi được bảo hiểm và (vi) Mô hình
kiểm định chi phí tối thiểu. Đại diện
KDIC cũng đánh giá và khuyến nghị
về tính hiệu quả của các giải pháp
công nghệ trong thiết kế và vận hành
trong khuôn khổ dự án.
Trong 2 ngày 14 và 15/01/2016, tại
thành phố Cần Thơ, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị
triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham
dự hội nghị có đồng chí Nguyễn
Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Hội đồng Quản trị (HĐQT) BHTGVN
cùng các thành viên HĐQT; đồng chí
Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy,
Tổng giám đốc cùng các thành viên
Ban điều hành; các Kiểm soát viên;
Trưởng, phó phòng, ban Trụ sở chính,
Ban Giám đốc và các trưởng phòng
6 Chi nhánh khu vực. (Đoạn này em
tạo box trong bài BHTGVN năm 2015
những bước phát triển và….)./

Đoàn công tác BHTGVN làm việc tại một số
Chi nhánh NHNN địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long

T

ừ ngày 11/01 - 13/01/2016,
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 Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL).

phòng nghiệp vụ Chi nhánh BHTGVN
khu vực ĐBSCL.
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 để
giúp hệ thống QTDND nâng cao hiệu
quả hoạt động trong thời gian tới,
góp phần thực hiện thắng lợi Đề án
tái cơ cấu hệ thống các TCTD để đến
năm 2020 phát triển hệ thống các
TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh
và có khả năng cạnh tranh cao./.

TIN BHTG QUỐC TẾ

Quốc hội Azerbaijan sửa đổi toàn diện
Luật BHTG

Q

uốc hội nước Cộng hòa
Azerbaijan vừa thông
qua mộ số thay đổi
trong Luật bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) tại nước này.
Theo đó mức phí bổ sung cho Quỹ
BHTG do các tổ chức tham gia BHTG
phải đóng sẽ giảm xuống 0,1%.

Các khoản phí bổ sung sẽ được
các tổ chức tham gia BHTG nộp cùng
với các loại phí định kỳ khác vào Quỹ
BHTG để phục vụ việc chi trả tiền gửi
được bảo hiểm. Trước đó, mức phí bổ
sung phụ thuộc vào khoản nợ từ Quỹ
BHTG và một số điều kiện khác, đảm
bảo không vượt quá 0,2% số dư bình
quân tổng tiền gửi được bảo hiểm
trong quý.

Những thay đổi trên cũng ảnh
hưởng đến số tiền phạt các tổ chức
tham gia BHTG phải nộp vào Quỹ khi
không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí
BHTG kịp thời hoặc đầy đủ.
Dự luật cũng đề nghị Quốc hội
xem xét việc bảo vệ toàn bộ đối với
các tài khoản tiền gửi của các tổ chức
tham gia BHTG. Hiện nay, hạn mức
BHTG đang áp dụng tại Azerbaijani là
30.000 manats (khoảng 19.000 USD).
Mục tiêu của Dự luật là duy trì an toàn
hoạt động ngân hàng và củng cố
niềm tin người gửi tiền khi xảy ra sự
cố trong hệ thống ngân hàng.
Dự luật quy định phân loại tài
khoản tiền gửi được bảo hiểm theo
mức trần được Hội đồng quản trị
ADIF quy định, bất kể quy mô khoản
tiền gửi./.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện
lãnh đạo một số phòng, ban Trụ sở
chính và Ban Giám đốc, lãnh đạo các
48
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quỹ BHTG Pakistan chính thức đi vào hoạt động
từ tháng 3/2016

T

rong cuộc họp với Quỹ tiền
tệ quốc tế (IMF) hồi tháng
1, người phát ngôn của Bộ
Tài chính Pakistan cho hay,
Ngân hàng Trung ương Pakistan (SBP)
đang hoàn thiện công tác chuẩn
bị để ra mắt Quỹ bảo hiểm tiền gửi
(DPF) vào tháng 03/2016.

Dự thảo Luật BHTG được xây dựng
trên cơ sở tham khảo các thông lệ
quốc tế và đã được đệ trình lên Quốc
hội Pakistan hồi tháng 11 năm ngoái.
Theo đó, DPF sẽ là cơ quan trực thuộc
SBP và mục tiêu của Quỹ này sẽ là bảo
vệ và chi trả cho người gửi tiền trong
trường hợp xảy ra đổ vỡ ngân hàng.

Theo báo cáo của IMF, hiện SBP đã
hoàn thiện Dự thảo Luật BHTG để ban
hành vào cuối tháng 1/2016. Mô hình
BHTG mới được kỳ vọng sẽ góp phần
ổn định tài chính và duy trì an toàn hệ
thống ngân hàng tại Pakistan.

Theo mục 37(2) - Luật SBP ban
hành năm 1956, tất cả các ngân
hàng phải bắt buộc tham gia BHTG
và nộp phí theo quy định. Vốn pháp
định của Quỹ là 1 tỷ Rs( (tương đương
9,5 triệu USD), được quy định bằng
văn bản và mỗi
cổ đông tương
đương 1 triệu Rs
( tương đương 9.
500 USD).
Theo Dự thảo
Luật BHTG, DPF sẽ
chi trả cho người
gửi tiền theo số
tiền được bảo
hiểm không bao
gồm lãi suất. Bên

cạnh đó, Quỹ sẽ chi trả đầy đủ tiền
gửi được bảo hiểm bất kể số lượng và
quy mô của các khoản tiền gửi theo
quy định. Phương thức chi trả có thể
bằng tiền mặt, chuyển khoản hay
thông qua một số hình thức khác.

T
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Quản lý vốn General (General Electric Capital Corporation), Công ty tài
chính Prudential (Prudential Financial)
và Tập đoàn Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ
(American International Group - AIG)
cùng các tổ chức tài chính khác đã đệ
trình bản kế hoạch xử lý đổ vỡ lên Cục
dự trữ liên bang (Fed) và Tổng công
ty BHTG liên bang Mỹ (FDIC). Ngay
sau đó, Fed và FDIC yêu cầu General,
Prudential, và AIG bổ sung thông tin
về vốn, thanh khoản và các kết nối có
liên quan trong ngành công nghiệp

Trong trường hợp khẩn cấp, AIG sẽ

thanh lý các đơn vị phi bảo hiểm theo
Chương 11 của Luật Phá sản và đặt
khối bảo hiểm nhân thọ trong diện bị
kiểm soát. Khối này sẽ bị tách ra hoặc
tái cơ cấu lại.
Prudential cho biết sẽ thanh lý
các đơn vị không quan trọng để tập
trung vốn cho các đơn vị trọng yếu
trở lại hoạt động sau quá trình xử lý
đổ vỡ. Tập đoàn này hiện đang thu

thập thêm thông tin về các hợp đồng
và các mối quan hệ với các chi nhánh
và các bên thứ ba đồng thời bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ của mình.
Trong khi đó, Công ty quản lý vốn
General Electric có kế hoạch hợp nhất
với công ty mẹ nhằm giảm thiểu khả
năng phá sản, đồng thời không đặt
hệ thống tài chính trong diện rủi ro./.

Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ,
người gửi tiền sẽ được chi trả tiền
được bảo hiểm bằng cách quy đổi ra
đồng rupee theo tỷ giá hối đoái của
SBP tại thời điểm được thông báo.

FDIC công bố quy định mới về tái cấp vốn
quỹ BHTG

Hội đồng quản trị DPF có trách
nhiệm thường xuyên thông báo cơ
quan thanh lý tài sản về số tiền chi
trả tới người gửi tiền. Khiếu nại về
các khoản tiền gửi vượt hạn mức bảo
được bảo hiểm sẽ được giải quyết khi
thanh lý xong tài sản của ngân hàng
đổ vỡ theo Luật hiện hành.

heo quy định tại Đạo luật
Dodd-Frank, FDIC vừa công
bố quy định về nâng cao tỷ
lệ quỹ bảo hiểm tiền gửi
(BHTG) từ mức 1,15% lên 1,35 % tới
năm 2020.

Phó Thống đốc SBP sẽ giữ chức
vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và
có quyền bổ nhiệm Giám đốc điều
hành./.

Các ngân hàng Mỹ đệ trình kế hoạch dự phòng
xử lý đổ vỡ
háng 1/2016, hơn 120
ngân hàng và các tổ chức
tài chính đã đệ trình lên
các cơ quan quản lý ngân
hàng Mỹ bản kế hoạch dự phòng xử
lý đổ vỡ (living will) do chính họ xây
dựng. Đây là một nội dung đã được
quy định trong Đạo luật Dodd Frank
2010, theo đó Chính phủ liên bang
có thể chia nhỏ ngân hàng nếu ngân
hàng đó không thể đệ trình một bản
kế hoạch xử lý phá sản khả thi.
Vào tháng 7/2015, Tổng công ty

Trong Bản di nguyện của AIG, theo
kế hoạch, từ 2007 đến quý III/2015,
tổng tài sản của tổ chức này đã giảm
53%, xuống 502 tỉ $ và nợ giảm 80%
xuống 32 tỉ $. Bản kế hoạch đã loại bỏ
gần như hoàn toàn rủi ro phát sinh
của nguồn vốn ngắn hạn, trong khi
bán các công ty con và tài sản trị giá
hơn 90 tỷ $.

tài chính toàn cầu. Cả ba tổ chức tài
chính phi ngân hàng trên đều được
coi là các tổ chức tài chính có tầm
ảnh hưởng hệ thống, hay “quá lớn để
bị đổ vỡ”.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính
năm 2007, AIG được nhận gói cứu trợ
trị giá hơn 182.3 tỉ đô do quan ngại
các giao dịch hoán đổi và các khoản
thế chấp sẽ làm ảnh hưởng tới hệ
thống tài chính./.

T

Theo đạo luật được thông qua năm
2011, tỷ lệ phí đối với các ngân hàng
sẽ giảm hơn 2 điểm cơ bản trong quý
II/2016 sau khi quỹ BHTG đạt tỷ lệ 1,15

% (có thể là quý III nếu tăng trưởng
tiền gửi vượt kỳ vọng) .
Theo quy định hiện hành, bắt đầu
cùng quý, các ngân hàng với tổng tài
sản dưới 10 tỷ đô-la sẽ đóng phí lũy
tiến cho đến khi tỷ lệ phí tăng trưởng
trên1,15%. Các ngân hàng sẽ được
phép đóng phí không giới hạn cho
tới khi quỹ đạt mức 1,38%.

Đồng thời, quy định cũng yêu cầu
các ngân hàng với tổng tài sản trên
10 tỷ đô-la phải đóng phụ phí thường
niên ở mức 4,5 điểm cơ bản cho đến
khi quỹ mục tiêu đạt 1,35 % hoặc tới
quý IV/2018. Trong trường hợp cần
thiết, việc tính phụ phí sẽ được thực
hiện 1 lần duy nhất vào quý I/2019 để
đưa tỷ lệ quỹ về mức 1,35%./.

Indonesia: Không sử dụng ngân sách Nhà nước
để xử lý khủng hoảng

V

ừa qua, giới hoạch định
chính sách Indonesia đã
bác bỏ đề xuất sử dụng
ngân sách Nhà nước vào
việc hỗ trợ các ngân hàng gặp khó
khăn trong Dự luật xử lý khủng hoảng
tài chính.
Ban đầu, Dự thảo đề xuất việc sử
dụng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ
thị trường tài chính trong trường hợp
khủng hoảng và sử dụng thuế dân để
gián tiếp giải cứu các ngân hàng có
vấn đề.
Tuy nhiên, những hạng mục này
đã bị loại bỏ trong bản dự thảo mới

do Ủy ban Quốc hội và các cơ quan
Chính phủ phê duyệt, đồng thời đưa
ra biểu quyết trong phiên họp toàn
thể hôm 18/3.
Theo Bộ trưởng tài chính Bambang Brodjonegoro, sở dĩ ngân sách
Nhà nước không được đề cập trong
Dự thảo là vì giới chức trách không
muốn sử dụng nguồn này vào giải
cứu khủng hoảng tài chính.
Tuy nhiên, Dự thảo không đề cập
rõ việc tổng thống sẽ được phép sử
dụng nguồn quỹ Nhà nước để hỗ trợ
ngân hàng đổ vỡ.

Ủy ban Quốc hội và Chính phủ
cũng loại bỏ các điều khoản liên quan
đến việc bảo lãnh của ngân sách Nhà
nước cho các khoản vay và nợ của
Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia (LPS) với vai trò là cơ quan tái cơ
cấu ngân hàng.
Dự Luật cũng đưa ra quan điểm sẽ
cho phép Chính phủ bán trái phiếu
trực tiếp cho Ngân hàng Trung ương
trong thời gian khủng hoảng. Bên
cạnh đó, Dự luật quy định chặt chẽ
đối việc các ngân hàng phải đảm bảo
có đủ vốn dự phòng để để tự đối phó
với tình huống khủng hoảng./.
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NHÌN RA THẾ GIỚI

Chi trả bảo hiểm tiền gửi:

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC
CHO VIỆT NAM
Phòng NCTH & HTQT

V

ai trò của bảo hiểm tiền
gửi (BHTG) đã được quy
định rõ trong Luật Bảo
hiểm tiền gửi (2012) 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, bảo đảm sự phát triển
an toàn, lành mạnh của hoạt động
ngân hàng”. Một trong những chức
năng chủ yếu của BHTG là chi trả tiền
bảo hiểm, đảm bảo người gửi tiền
tiếp cận tiền gửi được bảo hiểm của
mình ngay khi ngân hàng bị đóng
cửa. Hoạt động chi trả hiệu quả là
một yếu tố cơ bản nhằm duy trì niềm
tin của công chúng vào hệ thống các
tổ chức tín dụng, từ đó góp phần vào
sự ổn định của hệ thống.
Nguyên tắc 15 của “Bộ nguyên tắc
cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm
tiền gửi hiệu quả” (IADI, 2014) khuyến
nghị các tổ chức BHTG rằng: “Hệ
thống bảo hiểm tiền gửi phải nhanh
chóng chi trả tiền gửi được bảo hiểm

cho người gửi tiền nhằm đóng góp
vào sự ổn định tài chính”. Hiệp hội
bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) cũng
đưa ra hướng dẫn chi tiết cho nghiệp
vụ chi trả về các vấn đề cơ bản có vai
trò quyết định tới hiệu quả của hoạt
động chi trả.
Về thời gian chi trả, IADI (2014)
khuyến nghị tổ chức BHTG có thể
chi trả phần lớn người gửi tiền được
bảo hiểm trong vòng 7 ngày làm
việc. Nếu hiện tại không thể đạt được
mục tiêu này, tổ chức BHTG cần có
kế hoạch đáng tin cậy để thực hiện
mục tiêu đó. Khảo sát của IADI cho
thấy đa phần các tổ chức BHTG đều
có quy định pháp luật về thời gian
chi trả. Thời gian này khác nhau ở
mỗi nước, từ “càng sớm càng tốt”
(Canada) cho tới cụ thể như “không
chậm hơn 6 tháng” (Bahamas), các
nước thành viên EU phải chi trả trong
vòng 20 ngày làm việc kể từ khi ngân
hàng bị đóng cửa,… Trên thực tế, đa
phần các tổ chức BHTG đều xác định

một thời hạn mục tiêu chi trả ngắn
hơn so với thời gian pháp định. Tiêu
biểu có Tổng công ty BHTG Mỹ (FDIC)
với khả năng chi trả ngay trong ngày
làm việc tiếp theo (thường là 2 ngày
lịch), Đài Loan (CDIC) 3 ngày, Canada
(CDIC) bắt đầu chi trả một phần sau 5
ngày và chi trả toàn bộ sau 14 ngày,
Anh (FSCS) có mục tiêu chi trả trong
vòng 7 ngày, … Cần lưu ý là thời gian
chi trả mục tiêu được tính bắt đầu từ
ngày ngân hàng bị đóng cửa, không
tính thời gian trước khi đóng cửa mà
tổ chức BHTG dùng để chuẩn bị cho
hoạt động chi trả.
Để thực hiện chi trả hiệu quả và
nhanh chóng, cần có sự chuẩn bị
trước đó từ khi ngân hàng còn chưa
bị đóng cửa, bao gồm các hoạt động
như: phối hợp với các cơ quan liên
quan để lấy thông tin hỗ trợ quá trình
lên kế hoạch chi trả, rà soát các quy
định hiện hành, lên kế hoạch làm việc
và ngân sách, dự kiến khung thời gian
chi trả, đánh giá nhu cầu về nguồn
vốn và dự phòng khả năng huy động
vốn, sắp xếp nguồn nhân lực, rà soát
hệ thống ngân hàng và thủ tục lấy
thông tin về người gửi tiền, chuyển
đổi hồ sơ người gửi tiền thành định
dạng quy định của tổ chức BHTG,
thống nhất thông tin người gửi tiền
với các báo cáo tài chính kế toán của
ngân hàng, xác nhận các sản phẩm
tài chính/ người gửi tiền/ tài khoản
với các quy định pháp luật khác nhau
(ví dụ như tính lãi tiền gửi), xác nhận
cách thức xử lý các khoản chuyển
tiếp trong quá trình thanh toán bù
trừ, xây dựng phương thức chi trả,
phát triển chiến lược truyền thông…

Tại Việt Nam, Luật Bảo hiểm tiền
gửi (2012) quy định trong thời hạn 60
ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa
vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG
có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho
người gửi tiền. Nghĩa vụ trả tiền bảo
hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản
chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc
văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn
bản không áp dụng các biện pháp
phục hồi khả năng thanh toán. Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)
không chính thức xác định một thời
hạn mục tiêu nào ngắn hơn thời hạn
pháp định, tuy nhiên thực tế chi trả
39 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong
vòng 16 năm qua đã cho thấy có thể
đặt mục tiêu thời gian ngắn hơn so
với quy định, tuy nhiên đối với ngân
hàng thương mại thì cần phải nghiên
cứu thêm và cân nhắc các điều kiện
thực tế.
Liên quan tới vấn đề tiếp cận thông
tin chính xác kịp thời về người gửi
tiền. Những khó khăn trong việc tiếp
cận thông tin được coi là trở ngại
lớn nhất trong việc thực hiện chi trả
kịp thời và chính xác. Ở một số quốc
gia, tổ chức BHTG không được tiếp
cận thông tin trước khi ngân hàng bị
đóng cửa (FSB, 2012). Điều này khiến
cho công tác chi trả bị kéo dài thời
gian hơn. Chất lượng hồ sơ người
gửi tiền không đảm bảo cộng với
việc ngân hàng không thể cung cấp
thông tin trong khung thời gian yêu
cầu là trở ngại tiếp theo. Tại Mexico,
để lấy thông TIN về tiền gửi được
bảo hiểm, Cơ quan bảo hiểm tiền gửi
(IPAB) có quyền:
- Yêu cầu cung cấp thông tin về
người gửi tiền trực tiếp từ các ngân
hàng khi cần thiết.
- Yêu cầu các ngân hàng phân loại
thông tin về tiền gửi được bảo hiểm
dựa trên hệ thống công nghệ thông
tin của chính ngân hàng theo một
khung quy định chung do IPAB ban
hành.
- Tiến hành kiểm tra các ngân hàng
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cùng với Cơ quan giám sát ngân
hàng nhằm xác minh và đánh giá
mức độ tuân thủ của các ngân hàng
so với khung quy định.
- Ban hành quy định về hạn mức
đối với tài khoản đồng sở hữu.
Thông tin nhận được sẽ được
xử lý bởi một hệ thống tự động do
IPAB phát triển nhằm xác nhận dữ
liệu. Một bộ phận quan trọng của hệ
thống này là Mã số người gửi tiền:
một chuỗi định dạng người gửi tiền
nhằm khớp nối tất cả các tài khoản
thuộc về cùng một người gửi tiền.
Quá trình chi trả của BHTGVN cũng
gặp vấn đề với việc tiếp cận thông
tin về tiền gửi được bảo hiểm. Tại Việt
Nam, Ngân hàng nhà nước (NHNN)
giữ vai trò chủ đạo và quyết định
trong việc cấp phép, thanh tra giám
sát, kiểm soát đặc biệt, chấm dứt hoạt
động và rút giấy phép của tổ chức tín
dụng. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông
tin giám sát của NHNN với BHTGVN
còn rất hạn chế, BHTGVN cũng chưa
có vai trò cụ thể trong quá trình kiểm
soát đặc biệt, vì thế việc tiếp cận sớm
thông tin về tiền gửi và người gửi tiền
chưa thực sự hiệu quả.
IADI khuyến nghị nên đa dạng hình
thức chi trả để phù hợp với những
hoàn cảnh khác nhau, hoặc có thể
sử dụng đồng thời nhiều hình thức
linh hoạt để đẩy nhanh quá trình chi
trả. Các hình thức chi trả hiện có bao
gồm: séc, chuyển khoản, đại lý thanh
toán, chi tiền mặt, chi trả từng phần,
chuyển tiền thông qua hợp đồng
P&A, tiền điện tử, dịch vụ ngân hàng
trên các thiết bị di động… BHTGVN
có nhiều lựa chọn chi trả như chi trả
tiền mặt trực tiếp, ủy quyền chi trả,
cho phép chuyển tiền chi trả, nhưng
chưa có tạm ứng chi trả, tạm thời chi
trả và chi trả khẩn cấp.
Cần đảm bảo các nguồn lực của tổ
chức BHTG phục vụ chi trả, về cơ bản
bao gồm (i) Nguồn vốn, (ii) Nguồn
nhân lực, (iii) Nguồn lực về công
nghệ.

Nguyên tắc 9 của “Bộ nguyên tắc
cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm
tiền gửi hiệu quả” khẳng định tổ chức
BHTG cần có sẵn nguồn lực về vốn và
các cơ chế cấp vốn sẵn sàng để đảm
bảo khả năng chi trả kịp thời cho
người gửi tiền, bao gồm cả các cơ
chế cấp vốn khẩn cấp trong trường
hợp nguồn vốn của tổ chức BHTG
không đủ thực hiện nhiệm vụ. Luật
Bảo hiểm tiền gửi (2012) tạo cơ chế
nguồn vốn đầy đủ cho BHTGVN thực
thi nhiệm vụ, bao gồm vốn ban đầu
do Nhà nước cấp, nguồn thu từ phí
BHTG, nguồn thu từ hoạt động đầu
tư vốn tạm thời nhàn rỗi, các nguồn
khác, đồng thời được tiếp nhận hỗ
trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ
ngân sách nhà nước theo quyết định
của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay
của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có
bảo lãnh của Chính phủ trong trường
hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm
tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền
bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ
của các tổ chức, cá nhân trong nước
và nước ngoài để tăng cường năng
lực hoạt động. Tuy nhiên, hiện chưa
có văn bản cụ thể hướng dẫn hoạt
động tiếp nhận hỗ trợ trong trường
hợp thiếu hụt nguồn vốn chi trả và
tiếp nhận tài trợ để tăng cường năng
lực hoạt động. Bên cạnh đó, nguồn
vốn của BHTGVN chưa thực sự đảm
bảo chi trả trong trường hợp ngân
hàng thương mại bị đóng cửa, thực
tế từ trước tới nay mới chỉ chi trả cho
các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
Tổ chức BHTG cần đảm bảo nguồn
nhân lực và công nghệ thông tin
phục vụ quá trình chi trả chính xác,
kịp thời. Tổ chức BHTG có thể sử
dụng nhân lực/ dịch vụ thuê ngoài
trong trường hợp cần thiết. Hệ thống
công nghệ thông tin hiện đại là yếu
tố không thể thiếu cho quá trình chi
trả kịp thời và chính xác. Nếu tổ chức
BHTG có quyền tiếp cận, sử dụng
và kết nối với hệ thống công nghệ
thông tin của tổ chức tín dụng, quá
trình xác nhận thông tin phục vụ chi
trả sẽ diễn ra nhanh chóng, ví dụ ở
Bulgaria. Tuy nhiên, đa phần các tổ
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chức BHTG có hệ thống công nghệ
thông tin độc lập với các tổ chức
tín dụng. Thực tế nguồn nhân lực
của BHTGVN có thể đáp ứng nhu
cầu của hoạt động chi trả từ trước
tới nay. Luật cũng cho phép tổ chức
BHTG trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho
người gửi tiền hoặc ủy quyền cho tổ
chức tham gia BHTG khác thực hiện.
Nguồn lực công nghệ thông tin của
BHTGVN sẽ được nâng cấp đáng kể
sau khi hoàn thành Dự án hệ thống
thông tin và hiện đại hóa ngân hàng
(FSMIMS) do Ngân hàng thế giới tài
trợ. Tuy nhiên, BHTGVN chưa được
phép kiểm tra hệ thống công nghệ
thông tin của tổ chức tham gia BHTG
và số liệu để đảm bảo năng lực xuất
ra dữ liệu theo yêu cầu.

Nâng cao chất lượng hoạt động
chi trả chính là nâng cao lòng tin
của công chúng vào hệ thống các tổ
chức tín dụng, thể hiện qua việc chi
trả kịp thời và chính xác. Các nguồn
lực về vốn, nhân sự và công nghệ của
BHTGVN đã, đang và sẽ tiếp tục được
hoàn thiện qua quá trình tích lũy, đào
tạo và phát triển trong khuôn khổ
thực hiện tối đa hóa phạm vi Luật bảo
hiểm tiền gửi, đồng thời chủ động
nghiên cứu đề xuất các phương án
tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng
các phương án chi trả đa dạng và
linh hoạt. Bên cạnh đó, cơ chế chia
sẻ thông tin giám sát các tổ chức
tín dụng giữa Ngân hàng nhà nước
và BHTGVN cần được cụ thể hóa, vai
trò của BHTGVN trong quá trình kiểm

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG...
dụng vốn gia tăng nên khả năng cân
đối vốn của các tháng còn lại trong
năm 2016 có thể đạt được.
Nợ quá hạn và nợ xấu của toàn
khối nằm trong giới hạn an toàn và ở
mức thấp. Tuy nhiên, nợ quá hạn của
hệ thống QTDND có xu hướng tăng
cao. Nợ quá hạn tính đến 31/1/2016
của toàn khối chiếm 1,8% tổng dư nợ,
tăng cao 23,8% so với đầu năm. Nợ
quá hạn của toàn khối tăng so với đầu
năm là do nợ quá hạn của hệ thống
QTDND tăng 31% còn nợ quá hạn của
NHHTX và TCTCVM giảm. Hệ thống
QTDND nợ xấu đến 31/1/2016 đạt
gần 610 tỷ đồng, chiếm gần 1% tổng
dư nợ. Trong đó, chủ yếu là nợ nhóm
5 – nợ có khả năng mất vốn, chiếm
63,7% nợ xấu. Đòi hỏi mỗi QTDND
phải chủ động hơn nữa trong vấn đề
nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, đặc
biệt là rủi ro tín dụng.
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Một số lưu ý và nhận định:
Thứ nhất, xử lý nợ xấu và cơ cấu lại
các TCTD tiếp tục là nhiệm vụ trọng
tâm của ngành ngân hàng trong năm
2016. Ngay từ đầu năm, NHNN đã ban
hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, tiếp tục
đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối
với các tổ chức tín dụng; tập trung
xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng
yếu kém và Chỉ thị số 02/CT-NHNN
về tăng cường đảm bảo an toàn hệ
thống các TCTD, tiếp tục đẩy mạnh
cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý
nợ xấu, trong đó, có nội dung tăng
cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống
QTDND, kiên quyết xử lý các QTDND
yếu kém, không để xảy ra mất ổn định
kinh tế xã hội và hoạt động ngân hàng
địa phương. Đây có thể coi là thông
điệp của NHNN trong việc triển khai
xử lý dứt điểm các đơn vị hoạt động
yếu kém, đặc biệt là các QTDND hoạt
động yếu kém trong thời gian qua để
lành mạnh hóa hoạt động chung của
cả hệ thống.

soát đặc biệt cũng cần được làm rõ
để tạo điều kiện thuận lợi cho quá
trình chi trả, từ đó rút ngắn thời gian
và nâng cao hiệu quả công tác của
BHTGVN đối với tổ chức tham gia
BHTG trong giai đoạn xử lý sau đóng
cửa, ổn định tâm lý người gửi tiền. /.
Tài liệu tham khảo
IADI, Core principles for effective
deposit insurance systems, 2014
IADI, Enhanced guidance for effective deposit insurance systems: Reimbursement system and processes,
2012
FSB, Thematic review on deposit insurance systems, 2012
Luật bảo hiểm tiền gửi, 2012

(Tiếp trang 41)

Thứ hai, trong bối cảnh cạnh tranh
trong hoạt động ngân hàng ngày
càng gay gắt, đặc biệt các NHTM
đang dần mở rộng mạng lưới hoạt
động về các vùng nông thôn – là địa
bàn hoạt động chính của hệ thống
QTDND và TCTCVM, đòi hỏi cả khối
phải chủ động nâng cao hiệu quả
hoạt động, phát triển thêm các dịch
vụ ngân hàng đa năng hiện đại phục
vụ khách hàng để giữ vững và phát
triển thị phần trong thời gian tới.
Thứ ba, tăng cường kiểm soát
chất lượng tín dụng đối với hệ thống
QTDND thông qua kiểm soát chặt chẽ
các khâu từ trước, trong và sau khi
cho vay giảm phát sinh các khoản nợ
xấu mới. Đồng thời, rà soát các khoản
nợ xấu, thực hiện trích lập dự phòng
rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp
luật./.

NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ
XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÍ BHTG
THEO MỨC ĐỘ RỦI RO
Phòng NCTH&HTQT

T

heo nghiên cứu của Hiệp
hội bảo hiểm tiền gửi quốc
tế, tổ chức bảo hiểm tiền
gửi có thể giảm bớt hoặc
loại trừ được nguy cơ đổ vỡ ngân
hàng và vì thế thúc đẩy sự ổn định
của hệ thống ngân hàng. Mặt khác,
bên cạnh việc góp phần duy trì sự ổn
định của hệ thống ngân hàng, hoạt
động bảo hiểm tiền gửi có thể tạo
ra động cơ cho các tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi chấp nhận rủi ro
nhiều hơn, hay nói cách khác là tạo
ra rủi ro đạo đức. Do những người gửi
tiền được bảo vệ, họ có ít động cơ để
giám sát hoạt động ngân hàng hoặc
thực hiện theo những nguyên tắc kỷ
luật thị trường. Để giải quyết vấn đề
rủi ro đạo đức, các quốc gia đã tăng
cường năng lực, hiệu lực giám sát và
thu phí bảo hiểm tiền gửi theo mức
độ rủi ro.
Trên thực tế, ngày càng có nhiều
nước áp dụng hoặc xem xét áp dụng
hệ thống phí bảo hiểm tiền gửi theo
mức độ rủi ro nhằm bảo vệ hệ thống
bảo hiểm tiền gửi trước vấn đề rủi ro
đạo đức. Hệ thống phí bảo hiểm tiền
gửi theo mức độ rủi ro được xây dựng
một cách phù hợp có thể tính mức
phí cao hơn đối với tổ chức tham gia
bảo hiểm có nhiều rủi ro và mức phí
thấp hơn đối với những tổ chức hoạt
động an toàn hơn. Với cách nhìn nhận
như vậy, hệ thống phí bảo hiểm tiền
gửi theo mức độ rủi ro có thể được
coi là một trong những công cụ ngăn
ngừa rủi ro đạo đức và tăng hiệu quả
của chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội
bảo hiểm tiền gửi quốc tế, đến cuối
năm 2013, trên thế giới có khoảng
102 tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong
đó 35 tổ chức áp dụng mức phí điều
chỉnh theo rủi ro hoặc kết hợp. Tổ
chức bảo hiểm tiền gửi đầu tiên áp
dụng hệ thống phí bảo hiểm tiền
gửi theo rủi ro là Tổng công ty Bảo
hiểm tiền gửi Mỹ (vào năm 1993).
Năm 1999, Bảo hiểm tiền gửi Pháp,
Canada, Đài Loan tiếp tục triển khai
hệ thống phí theo rủi ro.
Thông thường các quốc gia khi mới
thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi
áp dụng phí bảo hiểm đồng hạng,
sau đó mới chuyển sang phí theo
rủi ro. Tuy nhiên, có một số trường
hợp ngoại lệ, tổ chức bảo hiểm tiền
gửi thực hiện phí theo rủi ro ngay từ
đầu (Bảo hiểm tiền gửi Argentina vào
năm 1995). Trong khu vực Đông Nam
Á, Bảo hiểm tiền gửi Malaysia triển

khai hệ thống phí bảo hiểm theo
rủi ro trong năm 2008. Các quốc gia
áp dụng hệ thống phí theo rủi ro vì
những mục tiêu chủ yếu sau đây:
(i) Hạn chế hoạt động rủi ro quá
mức và đảm bảo sự công bằng cho
các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi. Mức phí khác biệt đặt các tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi trước sự
lựa chọn, nếu chấp nhận rủi ro cao và
gây nguy cơ thiệt hại cao hơn đối với
hệ thống, tổ chức đó sẽ phải chịu nộp
phí cao hơn và ngược lại;
(ii) Đẩy nhanh quá trình tích lũy quỹ
bảo hiểm tiền gửi tại các quốc gia.
Tuy nhiên, để có được phương
pháp đánh giá rủi ro phù hợp là rất
phức tạp. Hệ thống đánh giá phải
đảm bảo tính đáng tin cậy, thống
nhất, minh bạch. Vì vậy, hệ thống thu
phí theo mức độ rủi ro cần những
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căn cứ, nguồn và điều kiện thông tin
để áp dụng. Trước khi quyết định sử
dụng phương pháp nào, các tổ chức
bảo hiểm tiền gửi cần xem xét tình
hình cụ thể của từng quốc gia và các
yếu tố khác, xác định khoảng cách
giữa điều kiện hiện tại và tình huống
mong muốn, đánh giá tác động của
những phương án đề xuất.
Phương pháp tiếp cận được sử
dụng để đánh giá rủi ro của tổ
chức tham gia BHTG
Một trong những thách thức của
việc xây dựng hệ thống thu phí theo
mức độ rủi ro là tìm ra những phương
pháp phù hợp trong việc đánh giá
mức độ rủi ro của các tổ chức tham
gia bảo hiểm. Phương pháp tiếp cận
sử dụng để đánh giá rủi ro của tổ
chức tham gia bảo hiểm và đề xuất
mức phí cần đảm bảo (1) phải hiệu
quả đối với những ngân hàng khác
nhau tương ứng với mức độ rủi ro;
(2) tận dụng được những thông tin
liên quan sẵn có; (3) có thể áp dụng
trong tương lai; và (4) minh bạch với
tất cả các tổ chức tham gia bảo hiểm;
(5) các mức phí phải được phân biệt
rõ ràng; (6) xếp hạng và thứ tự xếp
hạng của hệ thống phí đối với từng
tổ chức tham gia bảo hiểm phải được
bảo mật.
Những phương pháp tiếp cận bao
gồm phương pháp định lượng, định
tính và kết hợp của cả hai phương
pháp. Phương pháp định lượng có
thể áp dụng đo lường những kết quả
thực tế hoặc số liệu sử dụng để phân
nhóm tổ chức tham gia bảo hiểm.
Các nhân tố thường xuyên được xem
xét khi sử dụng phương pháp này
bao gồm:
• Tính ổn định của một ngân hàng
với yêu cầu vốn và sự đầy đủ vốn của
ngân hàng;
• Chất lượng và sự đa dạng hóa
danh mục tài sản nội bảng và ngoại
bảng.
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• Sự đầy đủ, ổn định và chất lượng
thu nhập của ngân hàng;
• Luồng tiền của ngân hàng (nội
bảng và ngoại bảng), khả năng huy
động kịp thời với chi phí hợp lý;
• Tính ổn định và đa dạng hóa của
nguồn vốn ngân hàng;
• Rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá.
Ưu điểm của phương pháp định
lượng là dựa chủ yếu vào những nhân
tố và số liệu khách quan, vì thế được
coi là tương đối minh bạch và ít gây
ra những tranh cãi hơn những cách
tiếp cận chủ quan khác. Tuy nhiên,
hạn chế chính của phương pháp tiếp
cận này phụ thuộc rất nhiều vào tính
ổn đinh, thống nhất và kịp thời của
số liệu. Hơn nữa, ngay cả khi những
số liệu thích hợp là sẵn có, phương

pháp tính toán được thống nhất,
thì phương pháp chỉ bao gồm yếu
tố định lượng đã bỏ qua các yếu tố
có giá trị trong việc quản lý và giảm
thiểu rủi ro.
Trong khi đó, phương pháp định
tính thường dựa chủ yếu vào những
nhân tố chất lượng để phân chia
ngân hàng thành những nhóm khác
nhau cho mục đích thu phí theo mức
độ rủi ro. Phương pháp cơ bản được
sử dụng là dựa vào một số các quy
định và đánh giá giám sát hoặc hệ
thống xếp hạng và thông tin.

hạn chế do cách tiếp cận này thường
kém minh bạch hơn và sử dụng hệ
thống đánh giá ở mức độ cao. Việc sử
dụng phương pháp định tính không
thể thay toàn bộ cho phương pháp
định lượng. Vì thế, các tổ chức BHTG
trên thế giới thường áp dụng kết hợp
phương pháp định lượng và định
tính để phân loại rủi ro của các TCTGBH. CAMEL(S) là một trong những
phương pháp tiếp cận hiệu quả kết
hợp cả phương pháp định lượng
và định tính để xếp loại ngân hàng
thành các nhóm khác nhau.
Phân loại mức phí và tỉ lệ phí

Ưu điểm của cách tiếp cận định
tính là có thể cung cấp những thông
tin quan trọng về tình hình rủi ro của
ngân hàng ở hiện tại và trong tương
lai, là yếu tố mà phương pháp định
lượng không thể đo lường được. Tuy
nhiên, hệ thống này cũng có những

Việc quyết định số lượng các mức
phí cũng là vấn đề quan trọng cần
xem xét khi xây dựng hệ thống thu
phí theo mức độ rủi ro. Số lượng
các nhóm phí có thể tăng lên tùy
theo sự phức tạp của hệ thống. Tuy

nhiên, khi số lượng các nhóm phí
tăng và khoảng cách giữa các mức
phí là không nhiều sẽ khiến ý nghĩa
của việc phân loại giảm đi, do đó việc
khuyến khích các ngân hàng thay đổi
từ nhóm phí này sang nhóm phí khác
là không cao.
Có thể xem xét Bảo hiểm tiền gửi
Mỹ như một ví dụ về vấn đề này.
Bảo hiểm tiền gửi Mỹ đã điều chỉnh
9 nhóm xuống 4 nhóm với lý do là
việc tồn tại 9 nhóm là không cần thiết
và một vài nhóm bao gồm rất ít tổ
chức tín dụng trong suốt thời gian áp
dụng.
Để xác định mức phí áp dụng cho
từng nhóm, cần đảm bảo đáp ứng
được yêu cầu tích lũy vốn cho hệ
thống bảo hiểm tiền gửi và khuyến
khích việc quản lý rủi ro một cách
hiệu quả của các ngân hàng. Để giúp
việc đề xuất các mức phí hợp lý đối
với từng nhóm, một số hệ thống thu
phí theo mức đô rủi ro đã sử dụng
những giả định, áp dụng mức phí
khác nhau cho những nhóm khác
nhau để quyết định ảnh hưởng của
mức phí chung và mối quan hệ giữa
tổng nhu cầu vốn của các tổ chức
bảo hiểm tiền gửi. Biên độ giữa các
mức phí khác nhau nên đủ rộng để
tạo động lực khuyến khích các tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cải
thiện công tác quản lý rủi ro.
Một số vấn đề khác
Ngoài những yếu tố nêu trên, trong
quá trình xây dựng hệ thống phí trên
mức độ rủi ro, các tổ chức BHTG cần
phải cân nhắc tới một số vấn đề khác
như những phát sinh trong quá trình
chuyển đổi từ thu phí đồng hạng
sang thu phí theo mức độ rủi ro; tính
minh bạch của những căn cứ và các
tiêu chí được sử dụng trong hệ thống
thu phí theo mức độ rủi ro; sự phù
hợp giữa các chế độ kế toán, các
nguyên tắc và các biện pháp quản lý
hiệu quả thông qua tình hình cụ thể
và sự cần thiết đảm bảo tính tin cậy
của thông tin.

Hàm ý cho Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam
Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định phí
bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải
nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
để bảo hiểm cho tiền gửi của người
gửi tiền được bảo hiểm tại tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi. Khung
phí bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng
Chính phủ quy định theo đề nghị của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn
cứ khung phí, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam quy định mức phí bảo hiểm
tiền gửi cụ thể đối với tổ chức tham
gia bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở kết
quả đánh giá và phân loại các tổ chức
này.
Quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi
về phí bảo hiểm tiền gửi là quy định
tiến bộ để đảm bảo tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi hoạt động tốt, mức
rủi ro thấp hơn sẽ được hưởng mức
phí thấp hơn. Điều này giúp đảm bảo
công bằng và khuyến khích các tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tăng
cường quản trị rủi ro, nâng cao chất
lượng hoạt động.
Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống
phí theo mức độ rủi ro theo quy định
của Luật Bảo hiểm tiền gửi và các
khuyến nghị về nguyên tắc xây dựng
hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả
cần được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
nghiên cứu đầy đủ, thận trọng các
yếu tố nêu trên để tránh những tác
động tiêu cực đến hệ thống ngân
hàng, ảnh hưởng đến lòng tin của
người gửi tiền và sự ổn định của các
tổ chức tín dụng./.
Tài liệu tham khảo
Hướng dẫn xây dựng phí bảo hiểm
phân biệt của IADI năm 2011
Bộ nguyên tắc phát triển hệ thống
bảo hiểm tiền gửi hiệu quả năm 2014
Đề xuất hệ thống đánh giá phí theo
rủi ro mới của FDIC – năm 2006
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THUẬT NGỮ ANH - VIỆT TÀI CHÍNH,
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Hỏi:

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

Credit analyst

A professional individual who focuses on studying company or individual’s financial
information for the purpose of obtaining credit or loans. This person will make a determination of the company or individual’s overall creditworthiness.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/credit-analyst.html

Chuyên viên
phân tích tín dụng

Người có chuyên môn về nghiên cứu các thông tin tài chính công ty hoặc cá nhân
phục vụ cho mục đích xin cấp tín dụng hoặc các khoản vay. Chuyên viên này sẽ xác định
mức độ tín nhiệm chung của công ty hoặc từng cá nhân.

Credit crunch

Money market situation in which loans are hard to get. Credit crunch occurs usually
when a government tries to control inflation by imposing restrictions on lendings to
consumers and small businesses. Also called credit squeeze.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/credit-crunch.html

Hạn chế tín dụng/
Thu hẹp tín dụng

Chỉ tình trạng thị trường tiền tệ ở giai đoạn khó tiếp cận các khoản vay. Thu hẹp tín
dụng thường xảy ra khi chính phủ cố gắng kiểm soát lạm phát bằng cách áp đặt những
hạn chế về cho vay đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ. Tình trạng này
cũng được gọi là thắt chặt tín dụng.

Credit risk mitigation

The employment of various methods to reduce the risks to lenders, banks and other
business which offer credit. The methods can include risk based pricing, or adjusting
the cost of credit according to the credit strength of the borrower; credit tightening,
or reducing the amount of credit available to higher risk applicants; diversification, or
increasing the portfolio mix of borrowers and purchasing credit insurance.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/credit-risk-mitigation.html

Trả lời:

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

Hỏi:

Hạn chế rủi ro
tín dụng

Là việc sử dụng các phương pháp khác nhau để giảm thiểu rủi ro đối với người cho
vay (ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp tín dụng). Các phương pháp có thể bao
gồm định giá dựa trên rủi ro hoặc điều chỉnh chi phí cấp tín dụng theo độ tín nhiệm tín
dụng của khách hàng vay; thắt chặt tín dụng hoặc giảm lượng tín dụng sẵn có đối với
các khách hàng có độ rủi ro cao; đa dạng hóa hoặc kết hợp danh mục đầu tư của khách
hàng vay và mua bảo hiểm tín dụng.

Credit denial

A loan or credit card application that has been declined by a lender based on its assessment of the applicant’s credit profile. The denial of credit requires that the lender
inform the applicant in writing of the specific reasons for denial within 30 days, and
that rejected applicants be provided with the opportunity to obtain a free copy of their
credit report.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/credit-denial.html

Từ chối tín dụng

Một khoản vay hoặc thẻ tín dụng của người đi vay bị từ chối cấp bởi người cho vay
dựa trên việc đánh giá hồ sơ tín dụng của người đi vay. Việc từ chối tín dụng yêu cầu
người cho vay phải gửi thông báo bằng văn bản đến người đi vay về lý do từ chối tín
dụng trong vòng 30 ngày, ứng viên bị từ chối sẽ nhận được một bản sao miễn phí báo
cáo tín dụng của họ.

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

Trả lời:

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

(Phòng TTTT, Chi nhánh BHTGVN khu vực Hà Nội thực hiện chuyên mục này)

Hỏi:

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

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trả lời:

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