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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
Nền kinh tế toàn cầu chứng kiến sự phục hồi tăng trưởng mạnh trong hai quý đầu
năm 2010. Phần lớn các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, tiếp tục lấy lại đà
tăng trưởng trong khi kinh tế các nước phương Tây bắt đầu chững lại và đối mặt với
tỷ lệ thất nghiệp cao, rủi ro hệ thống, sức ép nợ công và thâm hụt ngân sách. Thế giới
đánh dấu sự thay đổi tư duy quản lý và giám sát ngân hàng với đề xuất cải tổ hệ
thống tài chính, siết chặt ngân hàng đầu tư để tránh nguy cơ tái xảy ra khủng hoảng.
Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đà hồi phục và có tốc độ tăng trưởng
cao hơn năm trước. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách hỗ trợ lãi suất dần bộc lộ với
một số nguy cơ như lạm phát tăng cao, thâm hụt thương mại lớn, thị trường tài chính
tiền tệ diễn biến phức tạp. Hệ thống bảo hiểm tiền gửi ngoài việc bảo vệ niềm tin của
người gửi tiền và ngăn ngừa khủng hoảng ngân hàng, còn đóng một vai trò quan
trọng là nỗ lực góp phần giải quyết khó khăn về kinh tế vĩ mô, góp phần đảm bảo sự
phục hồi tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng phát triển mạnh,
số lượng người gửi tiền được bảo hiểm tăng, số dư tiền gửi được bảo hiểm tính đến
cuối năm 2010 đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng - chiếm 40% GDP, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam đã đảm nhận tốt vai trò được giao, triển khai đầy đủ các quy định pháp luật về
bảo hiểm tiền gửi, thực hiện nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ với nhiều kết quả tích
cực. Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã không để
xảy ra hiện tượng đổ vỡ ngân hàng, không có khiếu nại của người gửi tiền, niềm tin
của người gửi tiền vào hệ thống luôn được duy trì và củng cố.
Qua 10 năm hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật
chất kỹ thuật và nguồn lực cần thiết với mạng lưới gồm Trụ sở chính và 06 chi nhánh
khu vực; đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh nghiệm; phương pháp quản trị điều hành
được cải tiến; công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao hiểu
biết của công chúng về bảo hiểm tiền gửi; niềm tin của người dân vào hệ thống ngân
hàng được củng cố. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ với các tổ
chức trong và ngoài nước, đặc biệt các tổ chức là thành viên của Hiệp hội bảo hiểm
tiền gửi quốc tế. Nguồn vốn Nhà nước giao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được
bảo toàn, phát triển và là nguồn lực quan trọng sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ
người gửi tiền, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý ngân hàng yếu kém.
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Năm 2011, nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn với một số nguy cơ
mất ổn định như lạm phát cao, thâm hụt thương mại tăng, thị trường tài chính tiền tệ
khó đoán định. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đặt mục tiêu củng cố chất lượng và hiệu
quả của hoạt động để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền,
góp phần duy trì sự phát triển an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực để đóng góp vào quá trình
hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Thay mặt Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan
tâm và hỗ trợ từ phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ban,
ngành, địa phương, và sự hợp tác của các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế.
Trân trọng cám ơn!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Minh Đệ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Ông Mai Minh Đệ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Khắc Sơn
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Ông Trần Xuân Hà
Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Minh Tuấn
Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước,
Ủy viên Hội đồng quản trị
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BAN ĐIỀU HÀNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Ông Bùi Khắc Sơn
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Dũng
Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đình Lưu
Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Như Minh
Phó Tổng giám đốc
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA
BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban thư ký

Ban kiểm soát

Các Phó TGĐ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chi nhánh khu vực
Hà Nội

Phòng
Giám sát I

Văn phòng

Chi nhánh khu vực
Đông Bắc Bộ

Phòng
Giám sát II

Phòng
Tài chính kế toán

Chi nhánh khu vực
Bắc Trung Bộ

Phòng
Kiểm tra I

Phòng
Công nghệ Tin học

Chi nhánh khu vực
Nam Trung Bộ

Phòng
Kiểm tra II

Phòng Thông
tin tuyên truyền

Chi nhánh tại
TP. Hồ Chí Minh

Phòng Nguồn vốn
& Đầu tư

Phòng
Tổ chức & PTNNL

Chi nhánh ĐB
Sông Cửu Long

Phòng
Hỗ trợ tài chính

Phòng
Kiểm soát bội bộ

Phòng
Xử lý nợ

Phòng
Pháp chế

Ban triển khai
Dự án FSMIMS

Phòng Nghiên cứu
tổng hợp & HTQT
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GIỚI THIỆU
U CHUNG VỀ
V
BẢO HIỂM
M TIỀN
TI
GỬI VIỆT NAM
 Cơ sở pháp lý tổ chứ
ức và hoạt động bảo hiểm tiền gửi

 Mục tiêu hoạt động
ng của
c BHTGVN
BHTGVN là tổ
ổ chức tài chính Nhà nước,
n
hoạt động
ộng không vì mục tiêu lợi nhuận.
BHTGVN được
ợc thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ng
người gửi tiền,
góp phần duy trì sự ổn định
ịnh của các tổ chức tham gia BHTG và sự
ự phát triển an toàn,
lành mạnh hoạt động
ộng ngân hàng. BHTGVN có tên giao dịch
ịch quốc tế bằng tiếng Anh
là Deposit Insurance of Vietnam, viết
vi tắt là DIV.
 Vốn và các quỹ của BHTGVN
Vốn hoạt động: Vốn điều
đi lệ do ngân sách Nhà nước
ớc cấp; vốn vay trong và ngoài
nước; vốn tài trợ hợp
ợp pháp của các tổ chức, cá nhân; các loại vốn
ốn khác.
Các loại
ại quỹ: Quỹ dự phòng nghiệp vụ; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ dự phòng trợ
cấp mất việc làm; Quỹ đầu
ầu tư
t phát triển.
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 Nhiệm vụ và quyền hạn của BHTGVN


Cấp, thu hồi Chứng nhận BHTG;



Thu phí BHTG của tổ chức tham gia BHTG;



Giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về BHTG và các quy định về
an toàn trong hoạt động của tổ chức tham gia BHTG;



Cho vay hỗ trợ, bảo lãnh cho tổ chức tham gia BHTG khi có nguy cơ mất khả
năng chi trả;



Tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG bị phá sản;



Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền;



Quản lý nguồn vốn; đầu tư tài chính có hiệu quả;



Tuyên truyền chính sách về BHTG;



Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động về BHTG;



Yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo về tình
hình hoạt động, kinh doanh theo định kỳ hay đột xuất; thực hiện các biện pháp chấn
chỉnh vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng và nguy cơ mất
khả năng chi trả;



Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tham gia
BHTG vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng có nguy cơ mất
khả năng chi trả;



Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng, sửa đổi,
bổ sung các chủ trương, chính sách về BHTG;



Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động
của BHTGVN và của tổ chức tham gia BHTG.

 Quản trị
Hội đồng quản trị BHTGVN có 5 ủy viên, trong đó có 3 thành viên chuyên trách là
Chủ tịch, một ủy viên kiêm Tổng giám đốc và một ủy viên kiêm Trưởng Ban Kiểm
soát; hai uỷ viên kiêm nhiệm là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Phó Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước.
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm
các thành viên Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Báo cáo thường niên 2010
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 Tổ chức tham gia BHTG
Các tổ
ổ chức tín dụng và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được phép thực
hiện một số hoạt động
ộng ngân hàng theo quy định
ịnh của Luật Các tổ chức tín dụng có
nhận
ận tiền gửi của tổ chức, cá nhân phải tham gia BHTG bắt buộc.

 Tiền gửi được bảo
o hiểm
hi
Tiền gửi được bảo
ảo hiểm là tiền gửi bằng đồng
ồng Việt Nam của ng
người gửi tiền là cá
nhân, hộ gia đình, tổ
ổ hợp tác, doanh nghiệp tư
t nhân và công ty hợp
ợp danh gửi tại tổ
chức tham gia BHTG.
 Hạn mức chi trả tiền
n gửi
g được bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm được
ợc trả cho tất cả các khoản
khoả tiền
ền gửi bao gồm cả gốc và lãi của
một người
ời gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG thuộc đối tượng
ợng có tiền gửi được
bảo hiểm, tối đa là 50 (năm mươi) triệu
tri đồng.
 Phí BHTG
Phí BHTG là khoản
ản tiền mà tổ chức tham gia BHTG có ngh
nghĩa vụ nộp cho
BHTGVN để được
ợc bảo hiểm cho tiền gửi của khách hàng. Phí BHTG được hạch toán
vào chi phí hoạt động
ộng của tổ chức tham gia BHTG.
Tổ chức tham gia BHTG phải
ph nộp phí BHTG theo mức 0,15%/năm
ăm tính trên ssố dư tiền
gửi
ửi bình quân của các loại tiền gửi được
ợc bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG.
Việc điều
ều chỉnh mức phí BHTG theo loại
ại hình tổ chức tham gia BHTG hoặc trên
cơ sở đánh giá, xếp
ếp loại của cơ
c quan nhà nước
ớc có thẩm quyền do Thủ tướng Chính
phủ quyết định trên cơ sở
ở đề nghị của BHTGVN và ý kiến
ến của Ngân hàng Nhà n
nước
Việt Nam, Bộ Tài chính.
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TỔNG QUAN KINH TẾ
T
THẾ GIỚII VÀ VIỆT NAM 2010

Kinh tế thế giới phục
ục hồi nhưng chưa bền vững. Sau hai năm suy thoái tr
trầm
trọng trước đó, nền
ền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2010 tăng trưởng
ởng khá ấn tượng
với tốc độ 5,1% so với
ới cùng kỳ 2009. Tuy nhiên, sự phục hồi tăng
ăng trư
trưởng chưa bền
vững,
ững, bằng chứng là tốc độ tăng trung bình hai quý đầu năm 5,25% giảm xuống chỉ
còn 3,75% trong hai quý cuối
cu năm.
Tăng trưởng
ởng kinh tế tại một số quốc gia/ khu vực (%)

Nguồn:
ồn: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tháng 6/2011

Nguồn:
ồn: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tháng 6/2011

Sự
ự phục hồi chung của kinh tế toàn cầu cho thấy sự tương phản
ản rõ rệt giữa ttăng
trưởng mạnh của các nư
ước đang phát triển (thậm chí tăng trưởng
ởng nóng nh
như Trung
Quốc, Ấn Độ) và sự
ự chững lại của các nước
n ớc phát triển (Mỹ, EU, Nhật). Các gói kích
cầu
ầu và hỗ trợ của các chính phủ trước
tr
đó tuy có tác dụng ổn định
ịnh thị trường tài chính,
kéo các nền
ền kinh tế phát triển ra khỏi khủng hoảng nhưng
nh
đã đặt
ặt họ đối mặt với nợ
công và thâm hụt
ụt ngân sách trầm trọng trong năm
n
2010; mô hình
ình chung ccản trở việc
tiếp
ếp tục thực thi các chính sách tài khóa cần thiết để đưa kinh tế
ế vào quỹ đạo tăng
trưởng bền vững.
Lạm phát tăng mạnh
ạnh trở lại tại các nước đang phát triển từ
ừ cuối n
năm 2010.
Cam kết
ết duy trì lãi suất thấp trong một thời gian dài tiếp tục được
ợc duy trì trong n
năm
2010 tại hầu hết các nước
ớc phát triển.

Báo cáo thường
thư
niên 2010
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Tỷ lệ lạm phát 2007 – 2010 (%)

Ngu
Nguồn:
Thống kê tài chính quốc tế (IFS)

NHTW các nền
ền kinh tế lớn như
nh Mỹ,
ỹ, Nhật tiếp tục duy trì và thậm chí còn ttăng
cường
ờng chính sách “nới lỏng định lượng” (Quantitative Easing – QE) đ
đã thực hiện kể
từ cuối năm
ăm 2008. IMF ước
ước tính tỷ lệ lạm phát toàn phần trung bình cả n
năm 2010 ở
các nước
ớc phát triển là 1,5%.
1,5
Do giá cả hàng hóa th
hế giới tăng cao, kinh tế đang trên đà phục
ục hồi mạnh, và tác
động của các dòng vốn & nguồn tiền nóng, lạm phát toàn phần
ần tại các n
nước đang
phát triển đã tăng trở
ở lại mức trung bình cao,
cao được IMF ước
ớc tính là 6,3% và tiếp tục
xu hướng tăng lên mức đáng ngại
ng từ cuối năm 2010. NHTW một ssố nước đang phát
triển ở khu vực Đông Á và Nam Á, bắt
b đầu nâng lãi suất và thắt
ắt chặt tiền tệ để kiềm
chế lạm phát. Chỉỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc vọt lên và duy trì trên 5% vào cuối
tháng 11 và 12 (trong
trong đó giá lương thực
th tăng 10,3% đến hết năm)) đ
đã buộc nước này
hai lần tăng lãi suất (lên
lên tới
t 5,81%) và nâng tỷ lệ dự trữ bắt
ắt buộc lên mức kỷ lục
(18,5%); trong khi lạm phát, đặc
đ biệt là giá lương thực ở các nước
ớc nh
như Ấn Độ và Việt
Nam bắt đầu tăng ở mức đáng báo động.
Nỗ
ỗ lực cải cách hệ thống ngân hàng và giám sát tài chính.. Tuy có khá nhiều
nỗ
ỗ lực cải cách hệ thống tài chính ngân hàng, các nước
n ớc phát triển vẫn đang và phải
đối mặt
ặt với những rủi ro cấu
ấu trúc của hệ thống tài chính, sự chậm phục hồi của thị
trường bất động sản, và tăng
ăng trưởng
trưởng tín dụng chậm chạp khi doanh nghiệp phải lo thu
hẹp quy mô sản xuất và và hộ
h gia đình thu hẹp tiêu dùng để
ể trả nợ. Tỷ lệ thất nghiệp
cao kéo dài làm giảm
ảm tổng cầu,
cầu tác động
ộng tiêu cực tới sự phục hồi chung của nền kinh
tế thế giới. Tuy nhiên việc
ệc quy chuẩn Basel II được đề
ề xuất thay thế bởi Basel III vào
tháng 9 ở hội
ội nghị nhóm G-20
G
tại Hàn Quốc đánh dấu bước
ớc tiến mới trong hoạt động
thanh tra và giám sát hệ
ệ thống tài chính ngân hàng.
Hệ thống bảo
ảo hiểm tiền gửi thực hiện những điều
ều chỉnh m
mạnh mẽ. Trong
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năm 2010, hệ
ệ thống BHTG trên thế giới chứng kiến sự điều chỉnh lu
luật BHTG tại nhiều
quốc gia (Mỹ, Đài Loan, Malaysia v.v.)
v.v nhằm
ằm phù hợp với thực tiễn về xử lý khủng
hoảng,
ảng, nâng cao vai trò của hệ thống BHTG trong mạng
ạng an toàn tài chính quốc gia
gia;
và hoạt động chuẩn bị để
ể từng bước chuyển từ cơ chế BHTG đặc
ặc thù áp dụng tro
trong
khủng hoảng sang cơ chế
ế BHTG hậu khủng hoảng.
Nhóm chính sách BHTG, trong đó có chính sách tăng hạn
ạn mức BHTG lên mức
cao, đảm bảo toàn bộ, tuyên bố
b đảm bảo, hay cam kết hỗ trợ tài chính khi xảy ra đổ
vỡ được thực hiện chủ
ủ yếu vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009, tiếp tục được duy
trì trong năm 2010 trong bối
b cảnh sự phục hồi kinh tế chưa bền
ền vững
vững. Điều này cũng
khẳng định
ịnh cam kết của nhiều chính phủ trong việc bảo vệ người
ời gửi tiền thông qua
tổ chức BHTG, thể
ể hiện qua sự đồng nhất tương đối
ối về hạn mức bảo hiểm tại một số
nước thuộc cùng một
ột khu vực,
vực đặc biệt là các khu vực có tính liên kkết cao về hệ
thống
ống tài chính ngân hàng. Minh chứng rõ nhất về
ề hiệu quả của các chính sách BHTG
chính là việc người
ời gửi tiền đã được bảo vệ tốt hơn, không xảy
ảy ra hiện ttượng hoảng
loạn,
ạn, mất niềm tin và rút tiền hàng loạt tại các ngân hàng.

Tăng trưởng
ởng kinh tế và lạm phát.
phát Nền kinh tế Việtt Nam năm 2010 titiếp tục đà
hồi phục của năm 2009 vớ
ới tốc độ tăng trưởng liên tục quý sau cao hơn quý trước; cả
năm đạt tốc độ tăng trưởng
ng 6,78% - vượt chi tiêu 6,5% do Quốc hộ
ội đề ra và cao hơn
tăng trưởng của năm trước.
trư
Ngành công nghiệp phục hồi nhanh chóng và llấy lại vị
thế đầu tàu cho thấyy nhu cầu
c sản xuất và tiêu dùng có dấu hiệu hồ
ồi phục mạnh. Tuy
nhiên, mặt trái của
a chính sách hỗ trợ lãi suất đã dần bộc lộ, khiến
nn
nền kinh tế đứng
trước một số nguy cơ bấ
ất ổn: lạm phát cao, thâm hụt thương mạii llớn, thị trường tài
chính tiền tệ diễn biến phứ
ức tạp.
Tổng
ổng quan kinh tế Việt Nam năm
n
2010 (%)

Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO)
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Xu thế gia tăng lạm
m phát từ
t cuối năm 2009 phần nào chững lạii và gi
giảm bớt trong
nửa đầu
u năm 2010. Tuy nhiên, do một
m số yếu tố chủ quan (sự nôn nóng tăng trư
trưởng)
và khách quan (giá cả thế
ế giới tăng cao, nhất là lương thực - thựcc ph
phẩm) đã khiến tốc
độ tăng giá vượt mụcc tiêu và ở mức hai con số vào cuối năm 2010
2010. Tính đến hết
tháng 12 năm 2010, chỉ số
s giá tiêu dùng (CPI) đã tăng
ăng 11,75% so vvới cùng kỳ, cao
hơn tốc độ tăng trưởng
ng kinh tế
t và không đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đây tiếp tục là
vấn đề cần
n quan tâm trong điều hành chính sách tài chính - tiền tệ trong năm 2011.
Diễn
ễn biến giá tiêu dùng so với cùng kỳ 2009-2010
2009 2010 (%)

Ngu
Nguồn:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Reuters

Xuất - nhập
ập khẩu và cán cân thương
th
mại. Xuất nhập khẩu
u năm 20
2010 phục hồi
mạnh mẽ, giúp bù đắp
p những
nh
sụt giảm của năm 2009 và vượt xa m
mức tăng trong năm
2008. Xuất khẩu (ngoạii trừ
tr quý 1 tăng trưởng âm) đã bật dương rấ
ất nhanh trong quý
2 và kết thúc cả năm đạt 72,2 tỷ
t USD - tăng 26,4% so vớii năm 2009. Nhập khẩu cũng
tăng mạnh trong những
ng tháng đầu
đ năm nhưng giảm dần cho đến
n cu
cuối năm, đạt 84 tỷ
USD - tăng khoảng
ng 20,1% so với
v năm 2009. Tính chung, nhập
p siêu năm 2010 đư
được
hạn chế ở mức 12,6 tỷ USD (thấp
(th nhất kể từ năm 2007) và chiếm
m kho
khoảng 17,5% tổng
kim ngạch xuất khẩu. Thâm hụt
h thương mại và tài khoản vãng lãi tiế
ếp tục giảm so với
2009. Tuy nhiên, nhập
p siêu lớn
l
kéo dài năm thứ tư liêp tiếp, tạo
o áp llực lên điều hành
chính sách kinh tế vĩ mô trong bối
b cảnh dự trữ ngoại tệ bắt đầu giảm
m ttừ năm 2009.
Đầu tư trực tiếp nư
ước ngoài và ra nước ngoài. Năm 2010, ccả nước thu hút
được 18,6 tỷ USD vốn đầ
ầu tư nước ngoài, thấp hơn so vớii năm 2009 nhưng số vốn
thực hiện lại tăng lên 11 tỷỷ USD. Vốn đầu tư ra nướcc ngoài tăng, ch
chứng tỏ nền kinh tế
Việt Nam ngày càng hộii nhập
nh sâu vào nền kinh tế thế giới.
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Vốn đầu tư trực
ực tiếp nước
n
ngoài (FDI) và vốn đầu tư
ư ra nư
nước ngoài,
giai đoạn 2006-2010 (tỷ USD)

2006

2007

2008

2009

2010

Vốn đầu tư trực tiếp nướcc ngoài
- Vốn đăng ký mớii và tăng thêm

12,0

23,3

71,7

23,1

18,6

- Vốn thực hiện

4,1

8,0

11,5

10,0

11,0

Đầu tư ra nước ngoài

0,3

0,9

3,4

2,5

3,0

Ngu
Nguồn:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)

Lãi suất. Lãi suất
ất ngân hàng bắt đầu nóng lên ngay từ đầu năm
ăm 2010 trư
trước áp
lực giá cả tăng. Lãi suất
ất huy động ở các ngân hàng thương mại đ
đã lên đến 10-11%
vào nửa đầu năm 2010 và càng nóng với mức huy động lên tới kkịch trần 14%. Lãi
suất
ất tiền gửi ngân hàng (đối
(
với cá nhân) năm 2010 tiếp
ếp tục thực d
dương so với lạm
phát và mức thực dương
ương cao hơn so với
v bình quân 2004-2009. Đi
Điều này giúp đảm
bảo huy động
ộng vốn và chống lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, mặt
ặt bằng lãi suất quá cao
từ năm 2010 kéo dài đến
ến đầu năm 2011 đã ảnh hưởng tới tốc độ tăng
ăng trư
trưởng kinh tế
khi tốc độ hồi phục bắt đầu
ầu chững lại vào cuối năm
n
2010.
Diễn
ễn biến lãi suất và lạm phát 1995-2010
1995
(%)

Ngu
Nguồn:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Reuters

Tỷ giá và thị trường
ờng ngoại hối.
hối Thị trường ngoại hốii trong năm 2010 di
diễn biến
khá phức tạp. Tỷ giá biến
n động
đ
mạnh khiến Ngân hàng nhà nước 2 llần điều chỉnh tỷ
giá chính thức, lần thứ nhất
nh vào đầu tháng 2 và lần 2 vào đầu
u tháng 8 với tổng mức
điều chỉnh là 5,5% nhưng chưa giải tỏa được tâm lý thị trường. Điề
ều này dẫn đến lần
điều chỉnh lớn
n (9,3%) vào tháng 02/2011. Đồng Việt Nam tiếp tụcc lên giá do lạm phát
năm 2010 cao. Hiện tượng
ng lên giá tiền
ti đồng cộng với cán cân thương m
mại thâm hụt
lớn và kéo dài đã làm giảm
m lòng tin vào tiền
ti đồng, tạo ra tình trạng
ng găm gi
giữ ngoại tệ.,
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HỆ THỐNG TỔ CHỨC
CH
THAM GIA BẢO HIỂM
M TI
TIỀN GỬI
NĂM 2010
Tính đến 31/12/2010,
0, số tổ chức tham gia BHTG là 1.160,, trong đó có 42 ngân
hàng thương mại
ại cổ phần, 5 ngân hàng liên doanh, 35
3 chi nhánh ngân hàng nư
nước
ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn
v nước ngoài, 12 tổ
ổ chức tín dụng phi ngân hàng, 1 quỹ
tín dụng nhân dân trung ương và 1.060
1.0 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
ở.
Thống
ống kê tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và số dư tiền
ền gửi được bảo hiểm

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tình hình hoạt động
ộng của các ngân hàng thương
th
mại. Tổng
ổng nguồn vốn chủ sở
hữu
ữu của các ngân hàng tăng
t
43,8% so với cùng kỳ năm trước,
ớc, cao h
hơn mức tăng
29% của năm 2009 so với
ới năm
n
2008. Tuy nhiên, đến cuối quý 4 năm 2010
2010, vẫn còn
15 ngân hàng có vốn điều
ều lệ dưới
d
3.000 tỷ đồng
ồng và 5 chi nhánh ngân hàng n
nước
ngoài có vốn điều lệ dưới
ới 15 triệu USD.
Tính đến cuối năm
ăm 2010, tổng
t
nguồn vốn của các ngân hàng đ
đạt 3.911 nghìn tỷ
đồng, tăng 40,7% so với
ới cùng kỳ năm
n
ngoái, trong đó vốn huy động
ộng là 3.077 nghìn tỷ
đồng,
ồng, chiếm 79% tổng nguồn vốn. Tính chung, tổng nguồn vốn
n huy đ
động tăng 42,6%
so với cuối năm 2009, cao hơn nhiều mức tăng 28,4% của năm
ăm 2009 so vvới cùng kỳ
2008.
Xu hướng
ớng tỷ trọng tín dụng trong tổng tài sản giảm dần. Cụ thể, d
dư nợ tín dụng

17
Báo cáo thường
ờng niên 2010

quý 4 năm 2010 của hệ thống ngân hàng chiếm 54,9% tổng giá trị tài sản, trong khi
con số này ở quý 3 năm 2010 là 58,6%, quý 4 năm 2009 là 58,8%. Tổng dư nợ tín
dụng tính đến cuối quy 4 đạt xấp xỉ 2.148 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cuối năm
2009. Trong đó, cho vay đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân là gần 2.099 nghìn tỷ
đồng, chiếm 80% tổng dư nợ.
Nợ xấu, nợ quá hạn đều giảm cả về số tương đối lẫn tuyệt đối. Nợ quá hạn
chiếm 7,3% trên tổng dư nợ, tương đương với 157 nghìn tỷ đồng; nợ xấu chiếm 2%
tổng dư nợ tín dụng, tương ứng với 44 nghìn tỷ đồng.
Tình hình hoạt động của các TCTD phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân
Năm 2010, toàn khối có 1073 đơn vị tham gia bảo hiểm tiền, gồm 12 tổ chức tín
dụng phi ngân hàng (gồm 06 công ty tài chính và 06 công ty cho thuê tài chính), 01
quỹ tín dụng nhân dân trung ương và 1.060 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Số tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi hoạt động trải rộng trên địa bàn cả nước. Nhìn chung, tình
hình hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và hệ thống quỹ tín dụng
nhân dân ổn định nhưng nhu cầu vốn khó khăn và hiệu quả kinh doanh thấp. Tính
đến ngày 31/12/2010, tổng nguồn vốn của toàn khối đạt 145,877 nghìn tỷ đồng, giảm
so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2009. Tổng nguồn vốn giảm là do
vốn huy động và vốn vay giảm. Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 16,059 nghìn tỷ đồng,
chiếm 11% tổng nguồn vốn, tăng 0,7% so với quý trước nhưng giảm 1,1% so với
cùng kỳ năm 2009. Các đơn vị đều chú trọng tăng vốn điều lệ (đạt 14,59 nghìn tỷ
đồng – tăng so với cùng cùng kỳ năm trước; có 965/1073 đơn vị (89,9%) có vốn điều
lệ tăng so với quý trước. Vốn huy động toàn khối chỉ đạt 59,822 nghìn tỷ đồng, giảm
so quý 3 năm 2010 nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2009.
Số dư tiền gửi tiết kiệm bằng 24,874 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng nguồn vốn
và chiếm 41,6% vốn huy động. Trong đó, số dư tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ tăng so
với quý 3 năm 2010 và tăng so với cùng ky năm 2009. Toàn khối có vốn vay ở mức
21,719 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% so với quý trước và giảm 25,7% so với cùng kỳ năm
2009 deo vốn vay của tổ chức tín dụng phi ngân hàng giảm. Vốn và các quỹ khác của
khối đạt 50,215 nghìn tỷ đồng, tăng 1.8% so với quý trước và tăng 31,2% so với cùng
kỳ.
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HOẠT ĐỘNG CỦA
A BẢO
B
HIỂM TIỀN GỬI VIỆT
T NAM
NĂM 2010
Năm 2010, Chính phủ
ủ đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển
n kinh ttế xã hội với
6 nhiệm vụ và 8 nhóm giả
ải pháp chủ yếu để ổn định kinh tế vĩĩ mô, ki
kiềm chế lạm phát
và đạt mục tiêu tăng trưở
ởng kinh tế. Căn cứ vào định hướng
ng phát tri
triển kinh tế, xã hội
và chỉ đạo điều hành hoạtt động
đ
tài chính, tiền tệ, ngân hàng của
a Chính ph
phủ, BHTGVN
đã chủ động triển
n khai các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch đã đ
đề ra với nhiều kết
quả tích cực, đóng góp vào việc
vi duy trì niềm tin của người gửi tiền,, đ
đảm bảo an toàn
hệ thống tài chính - ngân hàng trong bối cảnh kinh tế thế giớii chưa có ssự phục hồi
bền vững và còn nhiều diễ
ễn biến, thách thức tiêu cực ảnh hưởng đế
ến nền kinh tế Việt
Nam.
Bên cạnh đó, BHTGVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó
phó, tiếp tục khẳng
định vai trò quan trọng củ
ủa mình trong mạng an toàn tài chính quố
ốc gia với sự phối
hợp chặt chẽ và ủng hộ mạnh
m
mẽ của các Bộ,, ban, ngành liên quan
quan, trong đó: hoạt
động giám sát rủi ro áp dụ
ụng một số tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp
p vvới điều kiện thực
tế của Việt Nam; hoạt động
ng nghiên cứu ứng dụng đóng vai trò
ò quan tr
trọng trong triển
khai và đổi mới nghiệp vụ với nhiều đề án nghiên cứu đã đượcc hoàn thành và ứng
dụng thực tế mang lại hiệ
ệu quả cao; dự án hệ thống thông tin quản
n lý và hi
hiện đại hóa
ngân hàng được triển
n khai có hiệu
hi quả theo mô hình và chuẩn mựcc qu
quốc tế.
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Các hoạt động
ng nghiệp
nghi vụ
Cấp và quản lý chứng
ứng nhận BHTG. Tính đến 31/12/2010, số
ố tổ chức tham gia
BHTG là 1.160 tổ chức. Việc cấp và thu hồi chứng nhận BHTG,
BHTG nội dung BHTG được
thực hiện kịp thời vớii quy trình đồng bộ từ Trụ sở chính tới các Chi nhánh
nhánh. BHTGVN
đã tiếp nhận, thẩm
m tra hồ
h sơ và thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp
p llại, cấp bổ sung
1.215 Chứng nhận
n BHTG, tăng 402 chứng
ch
nhận so vớii năm 2009. Đồng thời cũng
tiến hành thu hồi chứng
ng nhận
nh của 27 đơn vị do hoạt động yếu
u kém, gi
giải thể hoặc thay
đổi mô hình hoạt động
ng (tăng 16 đơn vị
v so với năm 2009).. BHTGVN tthường xuyên
hướng dẫn các tổ chứcc tham gia BHTG về
v cấp - đổi, niêm yếtt Ch
Chứng nhận BHTG,
đặc biệt, hướng dẫn
n các tổ
t chức tín dụng mới tham gia thực hiện
n các quy đ
định về
BHTG, qua đó nâng cao nhận
nh thức và trách nhiệm của tổ chứcc tham gia BHTG, nâng
cao nhận thức của
a công chúng về
v quyền lợi của người gửi tiền, minh bạch hoá các
chính sách về BHTG theo thông lệ quốc tế.
tế Ngoài ra, BHTGVN th
thực hiện kiểm tra
việc niêm yết và sử dụng
ng Chứng
Ch
nhận BHTG tại các điểm giao dịch
ch ccủa tổ chức tham
gia BHTG để người gửii tiền
ti có những thông tin chính xác, kịp thờ
ời và minh bạch về
quyền lợi của mình.
Tính và thu phí BHTG.
BHTG Phí BHTG là khoản tiền mà tổ chứcc tham gia BHTG có
nghĩa vụ nộp cho tổ chứcc BHTG (theo mức 0,15%/ năm tính trên ssố dư tiền gửi bình
quân của các loại tiền gử
ửi được bảo hiểm tại tổ chứcc tham gia BHTG) để được bảo
hiểm cho tiền gửi của khách hàng.
hàng Phí BHTG được tính và nộp bốn
n llần trong năm tài
chính và được hạch
ch toán vào chi phí của
c tổ chức tham gia BHTG.
Kết
ết quả thu phí từng năm giai đoan 2005 - 2010

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
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Tính đến 31/12/2010, tổng số phí BHTG thu được từ các tổ chức tham gia BHTG
là 4.484 tỷ đồng kể từ khi thành lập. Số thu phí hàng năm từ các tổ chức tham gia
BHTG tăng trung bình trên 20%. Đây là nguồn tài chính quan trọng và chủ yếu bổ
sung vào Quỹ nghiệp vụ để BHTGVN hoàn thành tốt các hoạt động nghiệp vụ BHTG
như chi trả tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền; hỗ trợ tài chính cho các tổ
chức tham gia BHTG gặp sự cố. Kể từ năm 2004, 100% nguồn thu phí bảo hiểm
được bổ sung vào Quỹ nghiệp vụ BHTG của BHTGVN. Riêng năm 2010, số phí thực
thu đối với 1160 tổ chức tham gia BHTG đạt khoảng 1200 tỷ đồng, tăng gần 250 tỷ
đồng so với năm 2009.
Công tác thu phí BHTG theo quy định tại Nghị định 89/1999/NĐ-CP, Nghị định
109/2005/NĐ-CP và hướng dẫn của BHTGVN đã được các tổ chức tham gia BHTG
chấp hành nghiêm túc, ít sai sót. Hầu hết các đơn vị đã nộp phí BHTG cho BHTGVN
đúng thời gian quy định, số phí phải nộp theo bảng tính phí và số phí thực nộp cơ bản
khớp đúng; các sai sót trong việc tính và nộp phí đã được BHTGVN xử lý kịp thời,
đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2010, số lượng các đơn vị có sai sót trong
việc tính và nộp phí BHTG cũng như vi phạm về thời hạn nộp phí tiếp tục giảm đáng
kể so với năm 2009.
Giám sát từ xa. Năm 2010, BHTGVN thực hiện giám sát định kỳ 100% số tổ
chức tham gia BHTG. Công tác giám sát từ xa được thực hiện định kỳ hàng quý trên
cơ sở các báo cáo tài chính đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG và trên cơ sở
thông tin đầu vào do các tổ chức tham gia BHTG cung cấp, theo hai hướng chính: i)
giám sát rủi ro trong từng thời điểm; ii) giám sát xu hướng rủi ro của tương lai. Hệ
thống giám sát từ xa của BHTGVN đã được cải tiến dựa trên nghiên cứu giám sát
theo tiêu chuẩn mô hình CAMELS kết hợp với thực tế tại Việt Nam và nghiên cứu một
số chỉ tiêu giám sát theo mô hình PEARLS của Hiệp hội tín dụng quốc tế (WOCCU).
Đây là bước đổi mới để tiến dần tới các chuẩn mực quốc tế. Việc đánh giá tình hình
hoạt động ngân hàng được thực hiện theo nhóm tương đồng, loại hình sở hữu và
từng tổ chức tham BHTG. Hệ thống này còn được xây dựng trên cơ sở phân tích và
đánh giá theo các tiêu chí giám sát an toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.
BHTGVN cũng thường xuyên thực hiện các nghiên cứu, báo cáo phục vụ công
tác giám sát, đánh giá rủi ro các tổ chức tham gia BHTG. Các kết quả nổi bật trong
công tác giám sát rủi ro của BHTGVN thực hiện được trong giai đoạn từ 2006 đến
nay như sau: (i) Trong hai năm 2006-2007, xây dựng hệ thống thông tin khách hàng,
là cơ sở để BHTGVN có thể chủ động tiến hành các hoạt động phân tích, nghiên cứu;
(ii) Nghiên cứu và đã áp dụng phương pháp phân tích theo nhóm tương đồng; (iii)
Năm 2008, chính thức áp dụng thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm đối với các ngân
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hàng của Việt Nam và được
đư
tiến hành định kì hàng năm. Báo
áo cáo giám sát ttừ xa
được BHTGVN gửi tớii NHNN, Bộ
B Tài chính, Ủy ban Giám
iám sát tài chính q
quốc gia, góp
phần nâng cao hiệu quả quản
qu lý vĩ mô của các cơ quan trong mạng
ng an toàn tài chính
chính.
Ngoài ra, BHTGVN còn triển
triển khai các báo cáo đột xuất nhằm đánh giá rủi ro đối
với một số tổ chức tham gia BHTG và nghiên cứu,
cứu đề xuất các phương án xử lý nhằm
giảm thiểu
u rủi ro đối với quỹ BHTG.
BHTG BHTGVN đã thu thập và xử lý d
dữ liệu nghiên cứu
về rủi ro; tổ chức thực hiệ
ện
n khảo sát số dư tiền gửi và khảo sát người gửi tiền
tiền. Năm
2010, BHTGVN tính toán và công bố
b hệ số beta ngành của Việtt Nam, làm cơ ssở cho
các nghiên cứu,
u, phân tích tài chính
chín và đặc biệt cho công tác thẩm
mđ
định giá tài sản,
định giá ngân hàng. Vớii việc
vi tính và sử dụng hệ số này, việc thẩm
mđ
định giá tài sản
trong quá trình thanh lý hoặc
ho định giá tổ chức tín dụng tại Việtt Nam ssẽ được thực hiện
với nhiều
u phương pháp được
đư
công nhận trên thế giới. Với những
ng bi
biến động về lãi
suất và tỷ giá trong thờii gian cuối
cu năm, BHTGVN đã triển
n khai thu th
thập thông tin về lãi
suất, tỷ giá của các tổ chức
ch
tham gia BHTG trên địa bàn, nhằm
m theo dõi nh
những biến
động trên thị trường để kịp thời phát hiện rủi ro của các tổ chứcc tham gia BHTG.
Trong năm 2010, các quy định
đ
về tỷ lệ đảm bảo an toàn và quy định
nh vvề thông tin báo
cáo thống kê của
a TCTD đã
đ được sửa đổi, BHTGVN triển
n khai nghiên ccứu, dự thảo
các văn bản thay thế phù hợp
h với pháp luật hiện hành.
Quá trình phát triển
triển hệ thống giám sát rủi ro của BHTGVN

Trong thời gian tới,
i, cùng với
v việc triển khai dự án FSMIMS, BHTGVN titiếp tục
phát triển hệ thống
ng giám sát từ
t xa trên cơ sở tái thiết kế các bướ
ớc trong quy trình
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giám sát, từ đó nâng cao chất lượng phân tích kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính - ngân
hàng nói chung và giám sát rủi ro từng tổ chức tham gia BHTG. BHTGVN đang phát
triển các mô hình đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm bằng phương pháp và công cụ phù
hợp với kinh nghiệm của các tổ chức BHTG tiên tiến.
Kiểm tra tại chỗ. Thực hiện các quy định pháp luật về BHTG, hoạt động kiểm tra
tại chỗ của BHTGVN đối với các tổ chức tham gia BHTG thuộc nhóm ngân hàng và
TCTD phi ngân hàng chủ yếu tập trung vào kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về BHTG định kỳ 2 năm một lần hoặc hàng năm theo đề nghị của đơn vị
được kiểm tra. Qua đó, BHTGVN đã phát hiện nhiều trường hợp tính sai, tính thiếu
phí BHTG và thu về cho quỹ BHTG trên 32 tỷ đồng; phát hiện và kiến nghị khắc phục
các tồn tại, sai phạm về niêm yết Chứng nhận BHTG, về quản lý, hạch toán tiền gửi
thuộc đối tượng bảo hiểm, chấp hành quy định về thông tin báo cáo đối với BHTGVN.
Đối với nhóm tổ chức tham gia BHTG là QTDND, BHTGVN thực hiện kiểm tra sự
tuân thủ các quy định về BHTG và an toàn trong hoạt động. Các cuộc kiểm tra không
có sự chồng chéo do hàng năm khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, BHTGVN thường
phối hợp với NHNN tỉnh, thành phố để phối hợp và chia sẻ thông tin. Từ năm 2007,
BHTGVN đã kiểm tra trên cơ sở rủi ro đối với các QTDND, chủ yếu đánh giá về rủi ro
tín dụng và rủi ro hoạt động liên quan đến công tác quản trị, điều hành của QTDND,
qua đó đã phát hiện, cảnh báo những QTDND có nguy cơ rủi ro cao và kiến nghị các
biện pháp khắc phục sai phạm, chấn chỉnh công tác quản trị, điều hành.
Bên cạnh kiểm tra định kỳ, BHTGVN còn kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức
tham gia BHTG. Chất lượng công tác kiểm tra ngày càng được nâng lên rõ rệt, thể
hiện tính chuyên nghiệp trong việc xử lý dữ liệu kiểm tra, phương pháp tổ chức thực
hiện các khâu công việc, giải quyết các vướng mắc, đảm bảo tính chính xác về kết
quả kiểm tra để tổ chức tín dụng/ tổ chức tham gia BHTG được kiểm tra tiếp thu, khắc
phục, và chỉnh sửa. Tính đến hết ngày 31/12/2010, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra
2.722 lượt; trong đó: 12 lượt đối với NHTM Nhà nước; 136 lượt đối với NHTM cổ
phần; 19 lượt đối với ngân hàng Liên doanh; 86 lượt đối với chi nhánh ngân hàng
nước ngoài; 4 lượt đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 26 lượt đối với công ty
tài chính; 3 lượt đối với QTDND Trung ương; và 2.436 lượt đối với QTDND cơ sở.
BHTGVN tiếp tục nghiên cứu xây dựng tài liệu kiểm tra an toàn, duy trì việc trao
đổi, thảo luận các tài liệu cập nhật về chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt
động dịch vụ tài chính - ngân hàng và BHTG.
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Số tổ chức tham gia BHTG được kiểm tra năm 2005-2010 (bổ sung 2010)

Loại hình tổ chức được kiểm tra

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ngân hàng thương mại Nhà nước

2

2

1

2

1

1

Ngân hàng thương mại cổ phần

16

20

13

21

9

21

NHLD, Chi nhánh NHNN và Ngân
hàng 100% vốn nước ngoài

9

11

9

9

15

20

Tổ chức tài chính phi NH

4

1

2

6

3

3

QTDND Trung ương

0

0

1

0

1

1

QTDND cơ sở

96

53

236

179

251

249

Quản lý và sử dụng quỹ BHTG. Theo quy định hiện hành, BHTGVN được sử
dụng vốn để phục vụ hoạt động và đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn;
được sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu, tín phiếu Chính phủ, tín phiếu
NHNN, gửi tiền tại Kho bạc Nhà nước và tại NHNN; gửi tiền, mua trái phiếu, tín phiếu
của các Ngân hàng thương mại Nhà nước và các Ngân hàng thương mại cổ phần
được NHNN xếp loại A.
BHTGVN thường xuyên theo dõi những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ
để đầu tư nguồn vốn đảm bảo hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện cơ
cấu lại các khoản vốn đầu tư kịp thời, xây dựng các phương án đầu tư phù hợp với
các quy định về quản lý và sử dụng vốn tạm thời của BHTGVN. Theo dõi sát sao và
thu hồi đầy đủ gốc và lãi của các khoản vốn đầu tư đến hạn, nhằm nâng cao thu nhập
từ hoạt động đầu tư vốn và góp phần nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính
đến 20/12/2010, tổng lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã đầu tư là 6.599 tỷ
đồng, tăng 34,56% so với cùng kì năm trước. Tổng lãi thu được từ hoạt động đầu tư
vốn đạt 670 tỷ đồng, tăng 81% so với tổng số lãi thu được trong năm 2009.
Vốn điều lệ của BHTGVN đã được điều chỉnh tăng lên 5.000 tỷ đồng từ năm 2008
nhưng chưa được bổ sung 4.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ thực cấp chỉ là 1.000 tỷ đồng
và quỹ dự phòng nghiệp vụ là 4.457,5 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2010, tổng số phí
BHTG thu được là 4.468 tỷ đồng. Phí BHTG thu hàng năm từ các tổ chức tham gia
BHTG tăng trung bình trên 20%. Từ năm 2004, 100% nguồn thu phí bảo hiểm được
bổ sung vào Quỹ nghiệp vụ BHTG của BHTGVN. Tổng nguồn vốn của BHTGVN tính
đến ngày 31/12/2010 là 6.944 tỷ đồng. Mặc dù quy mô quỹ tăng dần, tỷ lệ quỹ
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BHTG/số dư tiền gửi đượ
ợc bảo hiểm lại giảm. Điều này chưa đáp ứ
ứng được yêu cầu
về năng lực tài chính của
a tổ
t chức BHTG theo thông lệ quốc tế.
Nguồn
ồn vốn, quy mô nguồn vốn/ số dư tiền gửi được
ợc bảo hiểm

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Hỗ
ỗ trợ tổ chức tham gia BHTG.
BHTG Hỗ trợ tài chính là nghiệp
p vvụ quan trọng để
BHTGVN hoàn thành nhiệ
ệm vụ được giao. Trong điều kiện hiện tạii ccủa Việt Nam, khi
các phương pháp khác để
ể xử lý các TCTD có vấn đề chưa thể áp dụ
ụng vì nhiều lý do,
hỗ trợ tài chính vẫn là một
m phương pháp cơ bản, hiệu quả. Tổ ch
chức BHTG không
thực hiện chứcc năng cho vay cuối
cu cùng mà thực hiện hỗ trợ tài chính theo quy đ
định
pháp luật, đặc biệtt trong nghiệp
nghi
vụ tiếp nhận – xử lý. BHTGVN th
thực hiện theo dõi
diễn biến hoạt động của
a tổ
t chức tham gia BHTG một cách thường
ng xuyên, n
nắm bắt
nhu cầu hỗ trợ tài chính và chủ động đề xuất phương án thích hợp đối với các tổ
chức gặp khó khăn về khả
kh năng chi trả, góp phần bảo vệ quyền
n và llợi ích hợp pháp
của người gửi tiền.
Tính đến thời điểm
m 31/12/2010, BHTGVN cho vay hỗ trợ đốii vvới 05 QTDND cơ
sở với tổng số tiền
n là 6,9 tỷ
t đồng trong đó 4 quỹ đã hoạt động
ng bình th
thường trở lại và
hoàn trả đầy đủ số tiền hỗ
ỗ trợ cho BHTGVN. Số tiền
n cho vay không llớn nhưng rất có
ý nghĩa đối với hệ thống
ng QTDND. Việc
Vi hỗ trợ tài chính đã giúp các QTDND thoát khỏi
tình trạng khó khăn về thanh khoản,
kho
tránh được sự đổ vỡ,, và khôi ph
phục lại hoạt động
bình thường
ng và không sử
s dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ tài chính cho các
TCTD. Tính riêng năm 2010, BHTGVN đã
đ thu hồi 80 triệu đồng từ khoản cho vay hỗ
trợ đối vớii QTD Phương Tú.
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Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền. Tổ chức BHTG có trách nhiệm chi trả
tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG bị cơ quan nhà nước có
thẩm quyền xác định là không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn,
trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu
tổ chức này chấm dứt các giao dịch để tiến hành thanh lý tài sản hoặc kể từ ngày Tòa
án thông báo quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về
phá sản.
Tính đến 31/12/2010, BHTGVN đã chi trả cho 1.519 người gửi tiền tại 37 tổ chức
tham gia BHTG là QTDND cơ sở trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố với tổng số tiền chi
trả là 18,79 tỷ đồng. Từ khi có chính sách BHTG, hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa
xảy ra đổ vỡ NHTM và các loại hình TCTD khác nên BHTGVN không thực hiện chi trả
tại các loại hình tổ chức này. Số tiền chi trả cho người gửi tiền trong thời gian vừa
qua tuy không lớn nhưng đã góp phần ngăn ngừa đổ vỡ hệ thống vỡ, không để lây
lan sang các tổ chức tham gia BHTG khác làm mất an toàn của cả hệ thống, không
phát sinh khiếu nại của người gửi tiền, đảm bảo an sinh xã hội và không dùng ngân
sách nhà nước để chi trả cho người gửi tiền.
Thanh lý tài sản và thu hồi nợ. Quy trình thanh lý tài sản tuân theo các quy định
pháp luật có liên quan về phá sản. Theo quy định, một đại diện của tổ chức BHTG
trong trường hợp tổ chức BHTG đã thực hiện việc chi trả tiền BHTG cho khách hàng
của TCTD, tham gia thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Trên thực tế, BHTGVN
đã tham gia Hội đồng thanh lý (HĐTL) theo đúng quy định với tư cách là chủ nợ đối
với tổ chức đó; đồng thời phối hợp tích cực với NHNN và các cấp có thẩm quyền tại
địa phương để theo dõi chặt chẽ tình hình thanh lý tại các tổ chức tham gia BHTG bị
đổ vỡ đã được BHTGVN chi trả; đôn đốc các HĐTL tìm biện pháp để thu hồi nợ trả
cho các chủ nợ và cho BHTGVN; giám sát HĐTL trả nợ theo đúng trật tự ưu tiên.
Tổng số tiền thu hồi trong thanh lý của BHTGVN là 7,63 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40% so
với tổng số tiền mà BHTGVN đã chi trả và chiếm 32% tổng thu hồi sau thanh lý tại 37
QTDND bị giải thể. Số tiền thu hồi sau chi trả được bổ sung vào Quỹ dự phòng
nghiệp vụ của BHTGVN. Tính riêng năm 2010, tổng số tiền BHTGVN thu hồi sau
thanh lý là 1,43 tỷ đồng.
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Các hoạt động hỗ trợ hệ thống
Thông tin tuyên truyền. Hoạt động thông tin tuyên truyền mang ý nghĩa quan
trọng đối với hệ thống BHTG, góp phần nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống
ngân hàng. Phương thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng
nhằm đưa thông tin về chính sách BHTG đến với công chúng một cách hiệu quả nhất.
Năm 2010, dự án cải tiến, nâng cấp website www.div.gov.vn đã được hoàn thành,
tăng số lượng người truy cập. Thông tin về tình hình tài chính, ngân hàng và bảo
hiểm tiền gửi luôn đảm bảo tính thiết thực, chính xác, phong phú và kịp thời.
BHTGVN tiếp tục tiến hành rà soát, định hướng hoạt động truyền thông đảm bảo tính
hiệu quả trên cơ sở đánh giá chất lượng của từng phương tiện truyền thông để có
những thay đổi phù hợp.
BHTGVN tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành
để tuyên truyền chính sách của Nhà nước về BHTG, vai trò và hoạt động của tổ chức
BHTG trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an toàn hoạt động tài
chính ngân hàng, góp phần nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính
quốc gia. Việc xuất bản “Thông tin BHTGVN” được hoàn thành đảm bảo chất lượng
về nội dung và hình thức.
Hơn mười năm qua, BHTGVN đã thực hiện nhiều hình thức thông tin tuyên
truyền như i) tổ chức nhiều cuộc hội thảo về chủ đề BHTG, làm rõ nghĩa vụ, quyền lợi
của tổ chức nhận tiền gửi và người gửi tiền; ii) phối hợp với các cơ quan báo chí,
truyền hình xây dựng và thực hiện phóng sự, trả lời phỏng vấn, viết bài, đưa tin
chuyển tải đến công chúng về các hoạt động của BHTGVN; iii) phối hợp với cấp uỷ,
chính quyền địa phương, Giám đốc NHNN tỉnh, thành phố, các tổ chức nhận tiền gửi
để tổ chức trên 60 hội nghị giới thiệu về BHTG; iv) tham gia Hội chợ triển lãm tài
chính – tiền tệ quốc tế để quảng bá hình ảnh BHTGVN cho người dân, tổ chức tài
chính trong nước và nước ngoài; v) xuất bản hệ thống ấn phẩm như tờ rơi, thông tin
BHTGVN, Website BHTGVN, báo cáo thường niên; vi) cử cán bộ tham dự Đại hội
thường niên và Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức tham gia BHTG để truyền tải những
thông tin cần thiết về BHTG; vii) hoàn thành đề tài nghiên cứu “Chiến lược phát triển
quan hệ công chúng giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn 2015 theo hướng đa đạng hoá
hình thức, mở rộng đối tượng và phạm vi tuyên truyền nhằm thực thi tốt nhất chính
sách BHTG.
Nghiên cứu ứng dụng. Công tác nghiên cứu ứng dụng luôn được BHTGVN chú
trọng làm cơ sở để đổi mới hiệu quả và chất lượng các hoạt động nghiệp vụ, nâng
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cao chất lượng tham mưu, tư vấn chính sách vĩ mô nói chung và chính sách BHTG
nói riêng, hỗ trợ công tác chuẩn bị xây dựng Luật BHTG trong thời gian tới. Các hoạt
động nghiên cứu được triển khai trong năm 2010, bao gồm:
-

Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài phục vụ mục đích
xây dựng Luật BHTG. BHTGVN tích cực tham gia góp ý đối với các văn bản
của NHNN và các Bộ, ban, ngành liên quan;

-

Thực hiện đề tài: Phương pháp định giá ngân hàng thương mại và khả năng
ứng dụng trong điều kiện của Việt Nam;

-

Hoàn thiện đề tài: Hệ thống BHTG trong tái cấu trúc hệ thống tài chính sau
khủng hoảng và ứng dụng đối với Việt Nam;

-

Thực hiện đề tài: “Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động công chúng
của BHTGVN giai đoạn 2010 – 2015;

-

Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng của Bản tin Ngày nhằm cập nhật diễn
biến tình hình kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế, phục vụ hiệu quả công
tác nghiên cứu, quản trị điều hành nghiệp vụ của BHTGVN;

-

Xây dựng và xuất bản Báo cáo thường niên năm 2009 của BHTGVN;

-

Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các báo cáo phục vụ các kỳ họp của
Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, góp phần khẳng định
hơn nữa vai trò tham mưu chính sách vĩ mô của BHTGVN;

-

Hoàn thành việc chuẩn bị tài liệu nghiên cứu phục vụ phỏng vấn bàn tròn đại
biểu quốc hội về BHTG; xây dựng Bộ tài liệu Hội thảo của Uỷ ban giám sát về
nợ công.

-

Chủ động và tích cực trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu quốc tế thông
qua các dự án nghiên cứu, khảo sát của Ủy ban khu vực Châu Á – ARC (thuộc
Hiệp hội BHTG quốc tế - IADI) với nguyện vọng chung sức góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động của các hệ thống BHTG toàn cầu.

Các kết quả nghiên cứu của BHTGVN không chỉ tư vấn về chính sách tiền tệ mà
còn đi sâu cải tiến các phương pháp phân tích đánh giá, quản trị rủi ro vĩ mô, vi mô.
Ngoài ra, BHTGVN tiếp tục có những bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí trong và
ngoài ngành, bài tham luận về chính sách BHTG, mô hình giám sát tại các Hội thảo
khoa học trong và ngoài nước..
Hợp tác quốc tế. Kể từ khi thành lập đến nay, BHTG luôn đề cao vai trò và nghĩa
thực tiễn của hoạt động hợp tác quốc tế. Năm 2010, BHTGVN tiếp tục tham gia tích
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cực các hoạt động trong khuôn khổ Hiệp hội BHTG quốc tế, đồng thời thắt chặt các
hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức BHTG tại Hàn Quốc, Đài Loan, Canada,
Nhật Bản và tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng trung ương Sri Lanka; Ngân
hàng phát triển Châu Á; Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ. Chi nhánh BHTGVN tại Hà
Nội đã tham gia chương trình hợp tác đào tạo với IMF và trường đại học Công nghệ
Queensland (Úc). Các hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác quốc tế bao gồm:
-

Phối hợp với Tổng công ty BHTG Canada tổ chức thành công Hội thảo về
“Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả và so sáng với
thực tiễn tại Việt Nam;

-

Phối hợp với BHTG Nhật Bản tổ chức Hội nghị bàn tròn lần thứ 5 với chủ đề
“Chiến lược thoái khỏi khủng hoảng tài chính toàn cầu” và Hội thảo về “Giới
thiệu về Nghiệp vụ tiếp nhận - xử lý và kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản;

-

Phối hợp với BHTG Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Giới thiệu về Hệ thống BHTG
tại Hàn Quốc” trong khuôn khổ Lễ ký gia hạn Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa
BHTGVN và BHTG Hàn Quốc;

Ngoài ra, BHTGVN tích cực thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác tốt đẹp đã
được thiết lập với các tổ chức và nhà tài trợ quốc tế trong đó có Ngân hàng thế giới
(WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Cơ quan hợp
tác quốc tế của Nhật (JICA), Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) v.v. để học
tập, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao vị thế của BHTGVN trên cộng đồng quốc tế.
Trong năm 2010, BHTGVN đã tổ chức 13 đoàn cán bộ tham dự các cuộc hội nghị, hội
thảo, khóa đào tạo, khảo sát tại nước ngoài nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm của
các tổ chức BHTG phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BHTGVN,
đặc biệt là đoàn cán bộ khảo sát mô hình tổ chức hệ thống nghiệp vụ tại Mỹ và
Canada. Bên cạnh đó, BHTGVN cũng tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn
cán bộ của các tổ chức BHTG như BHTG Nhật Bản, Đài Loan, Canada, Hàn Quốc
v.v.
Dự án Hệ thống thông tin Quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng. Ban triển khai
dự án “Hệ thống thông tin Quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng” (FSMIMS) hợp phần
BHTGVN, do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ được ký kết vào ngày 21/4/2009, đã
chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 15/7/2009 với mục đích đổi
mới hoạt động theo mô hình hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.
Trong năm 2010, bộ máy nhận sự cho dự án hợp phần BHTGVN đã kiện toàn với
việc bổ nhiệm Trưởng ban dự án. BHTGVN cũng đã triển khai những công việc cụ
thể liên quan đến gói thầu tư vấn DT#1, tuyển chọn và tiến hành đàm phán với công
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ty tư vấn nước ngoài là Học viện Nghiên cứu Nomura, Nhật Bản. Ngoài ra, ba đoàn
cán bộ khảo sát đã được tổ chức với nội dung: Khảo sát mô hình tổ chức hệ thống hệ
thống nghiệp vụ (tại Mỹ & Canada), khảo sát nghiệp vụ BHTG (tại Đài Loan), và khảo
sát hệ thống công nghệ thông tin (tại Hàn Quốc). Những hoạt động khảo sát này
nhằm đảm bảo việc chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của các nước có hệ thống BHTG
phát triển, hỗ trợ cho quá trình triển khai và thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ
dự án thuộc hợp phần BHTGVN. Nhân sự dự án trong năm 2010 cũng tham gia các
khóa đào tạo để phục vụ triển khai dự án tại Ý và Indonesia.
Quản trị nội bộ. Trong 12 năm hoạt động vừa qua, BHTGVN đã xây dựng được
mạng lưới hoạt động bao gồm Trụ sở chính tại Hà Nội và 06 chi nhánh khu vực tại Hà
Nội, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng
bằng Sông Cửu Long. Tổng số cán bộ của toàn hệ thống là gần 600 người, trong đó
85% cán bộ có trình độ đại học trở lên, đặc biệt 100% cán bộ nghiệp vụ có bằng đại
học chuyên ngành tài chính – ngân hàng.
Hội đồng quản trị của BHTGVN gồm đại diện lãnh đạo NHNN, Bộ Tài chính đã
đảm bảo việc giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan trực tiếp tới
chính sách BHTG, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo tính độc lập tương đối
của tổ chức BHTG. Tính độc lập của tổ chức BHTG thể hiện ở nội dung như: i) Về tổ
chức (do Thủ tướng Chính phủ thành lập và bổ nhiệm các thành viên HĐQT, Tổng
giám đốc); ii) Về tài chính (được cấp vốn điều lệ, hạch toán, bảo đảm an toàn vốn và
tự bù đắp chi phí); iii) Về triển khai các nhiệm vụ, nghiệp vụ; iv) Chủ động trong việc
xử lý những trường hợp chi trả bảo hiểm đơn lẻ.
Văn bản về quản trị điều hành, văn bản về nghiệp vụ và các văn bản liên quan
tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và thực hiện đúng qui định của pháp luật.
BHTGVN luôn chủ động xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm theo định
kỳ để theo dõi, rà soát, và giám sát các hoạt động; chế độ thông tin báo cáo được
thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo.
Trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), kế hoạch công tác năm,
BHTGVN đã đề ra các biện pháp phối hợp thực hiện và điều hành một cách hiệu quả.
Mặc dù còn thiếu về nhân sự lãnh đạo (Trưởng ban Kiểm soát HĐQT và phó Tổng
giám đốc) nhưng Ban lãnh đạo đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong hệ thống phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Sự chỉ đạo tập trung và phối hợp đồng bộ đã thúc
đẩy việc triển khai nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của các Phòng, Ban
và Chi nhánh.
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Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Một trong 5 trụ cột chính phát triển
BHTGVN là hệ thống công nghệ thông tin. Trong những năm gần đây, BHTGVN luôn
chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu
hiện đại hóa hoạt động BHTG; nâng cấp hệ thống quản lý thông tin khách hàng, triển
khai mở rộng chương trình truyền báo cáo điện tử thành công tại hơn 100 Quỹ tín
dụng nhân dân cơ sở trên toàn quốc, nâng cao chất lượng thông tin, tiết kiệm chi phí,
nhân lực, thời gian v.v. Ngoài ra, BHTGVN cũng không ngừng đẩy mạnh việc xây
dựng, áp dụng các phần mềm ứng dụng vào hoạt động quản ly và nghiệp vụ.
Năm 2010, BHTGVN tiếp tục triển khai hệ thống thông tin báo cáo điện tử Infosys
cho QTDND và hệ thống trang thiết bị tin học mới trên toàn hệ thống. Duy trì và đảm
bảo hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin toàn hệ thống. Đặc biệt, một số nội
dung về công nghệ thông tin đã được hoàn thành giúp chất lượng công tác nghiệp vụ
và quản lý được nâng cao như: quy hoạch hệ thống Database Oracle cho các ứng
dụng 2 lớp và 3 lớp tại Trụ sở chính; nâng cấp đường truyền Leased Line Internet
phục vụ truyền thông tin báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG và Email ; đường
truyền kết nối với Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương. Ngoài ra, việc chấp hành
quy định quản lý và sử dụng công nghệ thông tin tại các chi nhánh được thường
xuyên theo dõi và kiểm tra. BHTGVN tiếp tục nâng cấp, gia tăng tiện ích của trang
thông tin điện tử, module Thư viện điện tử của dự án tự động hóa văn phòng cũng cơ
bản được hoàn thành.
Tổ chức và phát triển nguồn nhân lực. Năm 2010, BHTGVN tiếp tục triển khai
kế hoạch tái cấu trúc bộ máy, hoàn thiện việc xây dựng cơ cấu tổ chức mới, những
nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ phòng ban Trụ sở chính. Việc quy hoạch, bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, điều động giải quyết chế độ
nghỉ việc, hưu trí theo qui định của Nhà nước và của BHTGVN được thực hiện đúng
với quy định của pháp luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú
trọng. Đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
Cán bộ nghiệp vụ thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài
nước để tiếp thu, học tập kinh nghiệm quốc tế. Cán bộ, công nhân viên được đảm
bảo đời sống, việc làm, thu nhập trung bình của cán bộ tiếp tục tăng lên so với năm
trước. BHTGVN cũng tích cực tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách
đối với người lao động và xét nâng bậc lương, ngạch lương thường xuyên, chế độ
BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác đối với cán bộ, viên chức cho cán bộ
đúng qui định. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện theo quy định của
pháp luật và của BHTGVN. Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác được xem xét khen thưởng theo quy định. Tổ chức thành công Hội nghị người tốt
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việc tốt và các điển hình tiên tiến của BHTGVN lần thứ II. Phát động và tham gia tích
cực các phong trào thi đua trong và ngoài hệ thống.
Kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ được
thực hiện với mục tiêu đánh giá khách quan, trung thực về chất lượng và độ tin cậy
của thông tin kinh tế, tài chính; bảo vệ an toàn tài sản, cũng như việc chấp hành
nghiêm túc các quy định về chính sách, chế độ của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết
định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Việc thực hiện hoạt động kiểm soát và
kiểm toán nội bộ đồng thời đưa ra các kiến nghị kịp thời trong việc chỉnh sửa các văn
bản, chế độ nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Trong năm
2010, BHTGVN đã xây dựng kế hoạch, đề cương và triển khai 12 cuộc kiểm tra tại
các đơn vị trong toàn hệ thống về các nội dung như : báo cáo kế toán, việc thực hiện
chức năng nhiệm vụ của đơn vị, việc chấp hành quy chế quản trị điều hành. Trên cơ
sở kết quả kiểm tra, Ban lãnh đạo đã có các biện pháp xử lý kịp thời đúng quy định.
Bên cạnh đó, BHTGVN đã định kỳ lập báo cáo công tác phòng chống tham nhũng,
chống tội phạm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo vệ chính trị.
Quản lý tài chính và kế toán. BHTGVN nghiêm túc chấp hành và tuân thủ chặt
chẽ các nguyên tắc về quản lý tài chính của Nhà nước, thực hiện kế hoạch tài chính
trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị, đảm bảo đủ nguồn lực tài chính thực hiện
chương trình công tác đã đề ra. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
Tên chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Thực hiện so với kế hoạch

Tổng thu

568,7

636,9

111%

Tổng chi

148,1

155,5

105%

Chênh lệch thu chi

420,6

481,4

114%

Công tác lập và bảo vệ kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính, lập báo cáo tài
chính năm 2010 được thực hiện theo quy định. Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra báo
cáo tài chính năm 2009 của BHTGVN. Theo Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo tài chính
năm 2009 cho thấy vẫn còn một số tồn tại liên quan tới dự án công trình xây dựng trụ
sở làm việc của Chi nhánh Hồ Chí Minh. BHTGVN đã và đang xem xét, xử lý để thu
hồi số tiền chi không đúng quy định của pháp luật và BHTGVN. Năm 2010, tổng thu
của BHTGVN tăng 11% so với kế hoạch trong khi tổng chi phí tăng 5% so với kế
hoạch. BHTGVN đã làm việc với Bộ Tài chính để bổ sung tài khoản kế toán cho Ban
triển khai Dự án FSMIMS. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của các đơn vị trực
thuộc được theo dõi và quản lý thường xuyên theo kế hoạch và theo quy định.
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
NĂM 2010
Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2010
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu
TÀI SẢN
Tiền và tương đương tiền

27.525.891.158

Tiền mặt

1.118.263.219

Tiền gửi ngân hàng

26.407.627.939

Đầu tư ngắn hạn

6.600.017.502.269

Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán đầu tư chờ đến ngày đáo hạn
Đầu tư khác( đầu tư tiền gửi có kỳ hạn)
Các khoản phải thu

17.502.269
30.000.000.000
6.570.000.000.000
219.124.725.349

Chi vật liệu, dụng cụ

1.700.696.002

Tài sản cố định

95.853.677.272

Nguyên giá

110.248.842.567

Giá trị hao mòn lũy kế

49.399.451.213

Chi phí XDCB dở dang

35.004.285.918

Tổng cộng tài sản

6.944.222.492.050
NGUỒN VỐN

Nợ phải trả

4.480.318.056.631

Phải trả cán bộ công nhân viên

7.070.679.376

Phải trả người bán

2.383.001.217

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Quỹ dự phòng nghiệp vụ

607.104.428
4.457.573.678.355

Quỹ khen thưởng và phúc lợi

4.332.590.103

Phải trả phải nộp khác

8.351.003.152

Nguồn vốn chủ sở hữu

2.463.904.435.419

Nguồn vốn hoạt động

1.004.730.040.000

Quỹ đầu tư phát triển

886.028.431.854

Quỹ dự phòng tài chính

105.745.840.675

Lợi nhuận chưa phân phối

467.371.725.785

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

28.397.105

Tổng cộng nguồn vốn

6.944.222.492.050

33
Báo cáo thường niên 2010

Tính đến ngày 31/12/2010, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là
khoảng 6.944 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm 2009. Tiền gửi tại các TCTD
trong nước, tiền mua trái phiếu kho bạc Nhà nước và đầu tư vào các giấy tờ có giá là
hơn 6600 tỷ đồng, chiếm khoảng 95% tổng tài sản có, tăng 34,6% so với cuối năm
2009.
Báo cáo kết quả hoạt động từ 1/1//2010 đến 31/12/2010
Chỉ tiêu
Tổng thu

636.957.055.471

Thu khác hoạt động BHTG
Thu hoạt động tài chính
Thu nhập khác
Tổng chi

22.346.000
629.672.163.610
7.262.545.861
155.585.329.686

Chi hoạt động nghiệp vụ BH
Chi phí quản lý

843.400.000
153.788.453.214

Chi phí khác
Tổng lợi nhuận

953.476.472
481.371.725.785

Năm 2010, hoạt động tài chính đem lại cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khoản thu
nhập hơn 629 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn thu lãi tiền gửi và đầu tư vào các giấy tờ
có giá của các TCTD nhà nước. Hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi là
nguồn thu nhập chủ yếu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Sau khi trừ chi phí quản lý
và các chi phí khác, thu nhập ròng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 481 tỷ
đồng, tăng gần 22% so với năm 2009. Khoản thu phí đạt xấp xỉ 1200 tỷ đồng trong
năm 2010 được hạch toán trực tiếp vào tài khoản “Quỹ nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi
tiền gửi”, không phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động này.
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VIỄN CẢNH
NH KINH TẾ
T THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
NĂM 2011
1
Trong năm 2011, bốn
n điểm
đi
được đánh giá là có thể tác động lớ
ớn đến nền kinh tế
toàn cầu: (i) tỷ lệ thấtt nghiệp
nghi
và thâm hụt ngân sách tại Mỹ; (ii) giá hàng hóa g
gồm
lương thực - năng lượng
ng và lạm phát tại các nước đang phát triển
n và các nền kinh tế
mới nổi; (iii) khủng hoảng
ng nợ
n công châu Âu; và (iv) bong bóng bấtt đ
động sản tại Trung
Quốc.
Tỷ lệ thất nghiệp
p và thâm hụt
h ngân sách tại nền kinh tế lớn nhấ
ất thế giới là Mỹ sẽ
ảnh hưởng đến tổng cầu
u thông qua tiêu dùng và đầu
đ tư, qua đó ảnh
nh hư
hưởng đến tăng
trưởng của nước này cũng
ũng như
nh xuất khẩu và tăng trưởng của thế
ế giới, trong đó có
Việt Nam. IMF dự báo tăng trưởng
trư
kinh tế thế giới ở mức 4,3%,, kinh ttế Mỹ 2,5%, khu
vực đồng euro 2,0%.
Dự báo tăng trưởng
ởng kinh tế năm
n
2011 của
ủa một số quốc gia, khu vực

Nguồn:
ồn: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tháng 6/2010

Thất nghiệp
p và thâm hụt
h ngân sách sẽ quyết định chiều hướng
ng chính sách titiền tệ
của Cục dự trữ liêng bang Mỹ (Fed). Fed vẫn chưa có dự định
nh nâng lãi su
suất trong
năm 2011 nhưng sẽ quyế
ết định có tăng cường chính sách nới lỏng
ng lần 2 (QE2), thậm
chí có thêm QE3 trong thời
th gian tới không. Nợ công khổng lồ của
aM
Mỹ (dự kiến vượt
100% GDP) và thâm hụtt ngân sách khoảng
kho
10% GDP cũng sẽ ảnh
nh hư
hưởng tiêu cực
đến thị trường
ng tài chính tiền
ti tệ thế giới nếu các nhà đầu tư quốc tế
ế, đặc biệt là Trung
Quốc, thay đổi kỳ vọng
ng và chiến lược nắm giữ trái phiếu
u chính ph
phủ Mỹ, dẫn đến
những ảnh hưởng đối vớ
ới các nền kinh tế nhỏ có độ mở tài chính lớn như Việt Nam
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qua lãi suất đồng
ng USD và nguồn
ngu vốn nóng ngắn hạn.
Dự
ự báo lạm phát năm
n
2011 của một số quốc gia, khu vực
ực

Nguồn:
ồn: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tháng 6/2010

Diễn biến
n giá hàng hóa, gồm
g
lương thực & năng lượng
ng và tình hình llạm phát tại
các nền kinh tế đang phát triển
tri và mới nổi không thuận lợi vào đầ
ầu năm 2011 cùng
những bất ổn chính trị ở Bắc
B Phi & Trung Đông đã khiến giá cả hàng hóa tăng vvọt trở
lại gần với mức đỉnh của
a năm 2008. Điểm
Đi
đáng lưu y là hiện
n các nư
nước phát triển
đang đối mặt vớii khó khăn duy trì
tr tăng trưởng nên phảii duy trì chính sách n
nới lỏng
định lượng khiến dòng vố
ốn rẻ đang tràn ngập trên thế giới.i. Đây là m
một trong những
nguyên nhân chính khiến
n lạm
l
phát ở nhiều nước đang phát triển
n và m
mới nổi đang ở
mức báo động
ng và NHTW ở những nước này phải nâng lãi suấtt và th
thắt chặt tiền tệ để
kiểm
m soát. Trong khi lãi suất
su hấp dẫn dòng tiền nóng đầu cơ làm gia tăng b
bất ổn vĩ mô
trong nước, nếu
u dùng chính sách hành chính kiểm
ki
soát vốn, sẽ gây mâu thu
thuẫn giữa
các nước, cản trở hoạt độ
ộng hợp tác trong các vấn đề tiền tệ nhằm
m xây d
dựng một hệ
thống tiền tệ quốc tế mớ
ới sau khủng hoảng như đã cam kết. IMF d
dự báo lạm phát
năm 2011 của nền kinh tế
ế Mỹ và nhóm các nền kinh tế phát triển
n cùng ở mức 2,2%;
lạm phát của Trung Quố
ốc ở mức khá cao 5,0%; lạm phát của
a nhóm các qu
quốc gia
châu Á đang phát triển
n được
đư dự báo bằng mức 6,0% của năm 2010
2010.
Khủng hoảng nợ công ở châu Âu tái phát ở Ireland vào cuốii năm 2010 sau đó
tiếp tục lan rộng
ng sang các nước
nư
khác và chưa có dấu hiệu hạ nhiệ
ệt, đặc biệt là nền
kinh tế lớn thứ tư của EU là Tây Ban Nha cũng tác động đến bứ
ức tranh kinh tế tài
chính toàn cầu năm 2011. Nếu
N khủng hoảng nợ công kéo dài và kéo theo suy thoái
kinh tế chắc chắn sẽ ảnh
nh hưởng
hư
đến xuất khẩu của Việtt Nam vào th
thị trường lớn thứ 2
(sau Mỹ) là EU.
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Bong bóng bất động sản tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trung tâm tăng
trưởng của toàn cầu là Trung Quốc sẽ được đặc biệt chú ý trong năm 2011 trong bối
cảnh giá nhà ở nhiều thành phố lớn tại đây hiện đã ở mức rất cao so với thu nhập
trung bình của người dân, khiến chính phủ nước này có nhiều biện pháp mạnh (hạn
chế tín dụng bất động sản, nâng lãi suất, nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, và khuyến cáo
các ngân hàng chuẩn bị cho nhiều tình huống xấu). Chính sách tiền tệ thắt chặt và lãi
suất cao mà Trung Quốc áp dụng sẽ trực tiếp tạo áp lực mạnh tăng giá đồng nhân
dân tệ và tác động lớn tới thương mại và đầu tư tại Việt Nam.
Trước những khó khăn, nguy cơ và thách thức nói trên, ưu tiên hàng đầu trong
thời gian tới để ổn định nền kinh tế Việt Nam là thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt
một cách kiên định, tính toán lại các chỉ tiêu tiền tệ cho phù hợp với giai đoạn phát
triển hiện nay và điều hành một cách nhất quán, dứt khoát bằng các công cụ mang
tính chất thị trường; thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa trên cơ sở tính toán đến khả
năng tăng trưởng dài hạn.
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TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC CỦA HỆ THỐNG
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
NĂM 2011
Mặc dù những kết quả đạt được trong năm 2010 là rất tích cực, BHTGVN vẫn
phải đối mặt với những khó khăn lớn còn tồn tại và đây là thách thức phải tiếp tục giải
quyết trong năm 2011, cụ thể: cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG còn yếu và chưa
đồng bộ, luật BHTG chưa được xây dựng và thông qua sẽ ảnh hưởng tới kết quả
triển khai nhiệm vụ; đội ngũ lãnh đạo chủ chốt chưa được bổ sung, kiện toàn; các
chuẩn mực về quản trị rủi ro, chất lượng thông tin ngân hàng và phối kết hợp giữa
các cơ quan giám sát chưa theo kịp với thông lệ quốc tế; cơ sở hạ tầng kỹ thuật của
hệ thống ngân hàng và của BHTGVN chưa đồng bộ và còn nhiều điểm yếu.
Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có việc thực hiện chính
sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì tăng trưởng tín dụng
năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16% so với cuối năm
2010, dự kiến sẽ tác động đến tốc độ tăng tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tham
gia BHTG; đồng thời gây khó khăn cho việc huy động vốn nhiều hơn do phải cạnh
tranh mạnh với các kênh đầu tư khác.
Mặt trái của chính sách hỗ trợ lãi suất cũng đã và sẽ dần bộc lộ trong nền kinh tế,
trong đó có cả vấn đề chất lượng và hiệu quả tín dụng của các tổ chức tham gia
BHTG, áp lực lạm phát khiến việc điều chỉnh nâng lãi suất huy động, lãi suất cho vay
sẽ tăng cao gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của hệ thống
ngân hàng, và những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính - tiền tệ nói chung.
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ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI
NĂM 2011
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang diễn biễn phức tạp, lạm phát tăng, giá
dầu thô -nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất - lương thực, thực phẩm trên
thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao gây ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế
trong nước, đặc biệt những tháng đầu năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,
đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội
nhanh và bền vững.
Trên cơ sở định hướng của Chính phủ, BHTGVN đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện và
nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động bảo hiểm tiền gửi nhằm thực hiện tốt
nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì ổn định, an toàn, và lành mạnh của
các tổ chức tham gia BHTG và hoạt động tài chính ngân hàng; triển khai nâng cao cơ
sở pháp ly, cải tiến cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho giai đoạn phát triển
mới. Để đạt được những nhiệm vụ quan trọng này, BHTGVN đã đề ra phương hướng
nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 như sau:

 Chủ động triển khai đồng bộ các nghiệp vụ và giải pháp để bảo vệ tốt quyền lợi
của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, trong đó tập
trung:
-

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát trên cơ sở cải thiện chất lượng giám sát
từ xa, kiểm tra tại chỗ, thực hiện giám sát chặt chẽ, tăng tần suất báo cáo, xây
dựng hệ thống cảnh báo sớm. Nghiên cứu triển khai hệ thống phí BHTG theo mức
độ rủi ro.

-

Quản lý an toàn và hiệu quả nguồn vốn quỹ BHTG. Tham gia quá trình tái cấu trúc
hệ thống tài chính để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả.

-

Nghiên cứu, xây dựng kỹ thuật tiếp nhận - xử lý tổ chức tham gia BHTG có vấn
đề.

-

Đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng.

-

Đẩy mạnh công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo các nghiệp vụ chủ yếu.

 Triển khai giai đoạn 1 Dự án FSMIMS nhóm hợp phần BHTGVN do Ngân hàng
Thế giới tài trợ. Trong khuôn khổ gói thầu tư vấn DT#1, tư vấn quốc tế sẽ hỗ trợ
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BHTGVN đánh giá lại quy trình nghiệp vụ và hệ thống CNTT; thiết kế các quy trình
nghiệp vụ mới, đưa ra kiến trúc CNTT tổng thể cho hệ thống và thiết kế bộ hồ sơ mời
thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt dựa trên các khuyến nghị của Hiệp hội BHTG quốc tế
về mô hình BHTG hiệu quả. Ứng dụng DG#1 dự kiến sẽ được triển khai từ nửa sau
năm 2012. Công tác khảo sát quốc tế, đào tạo tại chỗ về quy trình nghiệp vụ mới, ứng
dụng công nghệ và quản lý theo mô hình tổ chức BHTG tiên tiến sẽ được triển khai
trong toàn hệ thống.

 Chuẩn bị đủ điều kiện để cùng tham gia xây dựng dự thảo Luật BHTG trình
Chính phủ, Quốc hội thông qua theo đúng lộ trình. Rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới
các văn bản quản trị điều hành, quy chế, quy định và quy trình nghiệp vụ.

 Nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia. Xây
dựng hệ thống báo cáo phân tích kinh tế, tài chính, ngân hàng trên quan điểm quản lý
vĩ mô.

 Triển khai các dự án hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế, dự án của các tổ
chức quốc tế hỗ trợ. Triển khai chương trình nâng cao nhận thức công chúng về
BHTG.

 Tái cấu trúc bộ máy kết hợp đào tạo cán bộ; chú trọng củng cố và phát triển đội
ngũ cán bộ đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTG.

 Ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện hoạt động nghiệp vụ, quản trị - điều
hành.

Triển khai các công trình xây dựng cơ bản Trụ sở chính và Chi nhánh Nam
trung bộ và Tây nguyên. Đưa công trình Chi nhánh Đông Bắc Bộ vào sử dụng.

Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào.
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