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PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG 

UY ĐỊNH MỚI VỀ HỆ 

THỐNG KIỂM SOÁT NỘI 

BỘ CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 18/5/2018, Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước ký ban hành Thông tư số 

13/2018/TT-NHNN quy định về hệ 

thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. Mục đích ra đời của Thông tư 

nhằm hướng dẫn Luật Các tổ chức tín 

dụng, triển khai việc áp dụng hệ thống 

kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm 

toán nội bộ phù hợp với các nguyên tắc, 

chuẩn mực của Uỷ ban Basel và lộ trình 

áp dụng Basel II theo Nghị quyết số 

42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của 

Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 

tổ chức tín dụng, Đề án cơ cấu lại hệ 

thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ 

xấu giai đoạn 2016 - 2020.  

Theo quy định tại Thông tư, hệ thống 

kiểm soát nội bộ được hiểu là tập hợp 

các cơ chế, chính sách, quy trình, quy 

định nội bộ, cơ cấu tổ chức của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được xây dựng phù hợp với 

quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, 

Thông tư này và các quy định của pháp 

luật có liên quan và được tổ chức thực 

hiện nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát 

hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được 

yêu cầu đề ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ 

thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, 

kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá 

nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội 

bộ. 

Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 

tuyến bảo vệ độc lập, cụ thể: 

➢ Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức 

năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu 

rủi ro do các bộ phận sau thực hiện: 

• Các bộ phận kinh doanh (bao gồm 

cả bộ phận phát triển sản phẩm), các bộ 

phận có chức năng tạo ra doanh thu 

khác; các bộ phận có chức năng thực 

hiện các quyết định có rủi ro; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Các bộ phận có chức năng phân 

bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm 

thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh 

Q 
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hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại 

hình giao dịch, hoạt động kinh doanh; 

• Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán; 

➢ Tuyến bảo vệ thứ hai có chức 

năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, 

quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo 

lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy 

định pháp luật do các bộ phận sau đây 

thực hiện: 

• Bộ phận tuân thủ; 

• Bộ phận quản lý rủi ro. 

➢ Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng 

kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán 

nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật 

các tổ chức tín dụng và Thông tư này. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Với 07 chương và 74 Điều, ngoài những 

quy định chung về hệ thống kiểm soát 

nội bộ, Thông tư có các nội dung chính 

sau: 

Thứ nhất, quy định về giám sát của 

quản lý cấp cao, gồm các quy định về 

yêu cầu đối với giám sát của quản lý cấp 

cao; cơ cấu tổ chức giám sát của quản lý 

cấp cao; giám sát của quản lý cấp cao 

đối với kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, 

đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm 

toán nội bộ. 

Thứ hai, quy định về kiểm soát nội bộ, 

gồm các quy định về yêu cầu kiểm soát 

nội bộ; hoạt động kiểm soát; hoạt động 

kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cấp 

tín dụng, giao dịch tự doanh, bộ phận 

tuân thủ… 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thứ ba, quy định về quản lý rủi ro. 

Nhóm quy định này xác định những quy 

định chung về quản lý rủi ro, như yêu 

cầu về quản lý rủi ro; bộ phận quản lý 

rủi ro; nhận dạng, đo lường, theo dõi và 

kiểm soát rủi ro. Đồng thời, nhóm quy 

định này cũng đưa ra những hướng dẫn 

cụ thể cho việc quản lý rủi ro tín dụng; 

quản lý rủi ro thị trường; quản lý rủi ro 

hoạt động; quản lý rủi ro thanh khoản; 

quản lý rủi ro tập trung và quản lý rủi ro 

lãi suất trên sổ ngân hàng. 

Thứ tư, quy định về đánh giá nội bộ mức 

đủ vốn. Yêu cầu, nội dung đánh giá nội 

bộ mức đủ vốn; kiểm tra sức chịu đựng 

về vốn; lập kế hoạch về vốn… được ghi 

nhận cụ thể lại Chương V của Thông tư. 
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Thứ năm, quy định về kiểm toán nội bộ, 

gồm các quy định về nguyên tắc kiểm 

toán nội bộ; tiêu chuẩn đối với thành 

viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội 

bộ; kế hoạch, nội dung kiểm toán nội 

bộ… 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thông tư số 13/2018/TT-NHNN có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Riêng 

quy định về đánh giá nội bộ mức đủ 

vốn tại Chương V của Thông tư được 

thực hiện từ ngày 01/01/2021. 

 

ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU 

HÀNH CÔNG CỤ CHÍNH 

SÁCH TIỀN TỆ ĐỂ HỖ TRỢ CÁC 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, 

NÔNG THÔN  
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Đây là nội dung được hướng dẫn tại 

Thông tư số 14/2018/TT-NHNN ngày 

29/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước. 

Thông tư được áp dụng đối với các ngân 

hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 

tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công 

ty cho thuê tài chính, công ty tài chính 

bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, 

quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi 

chung là các tổ chức tín dụng (TCTD)). 

Theo quy định tại Thông tư, các biện 

pháp hỗ trợ TCTD cho vay phát triển 

nông nghiệp, nông thôn bao gồm: 

❖ Tái cấp vốn hỗ trợ TCTD cho vay 

phát triển nông nghiệp, nông thôn theo 

các quy định về việc tái cấp vốn đối với 

TCTD.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt 

buộc như sau: 

➢ Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ 

trợ đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 

thấp hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định đối với từng loại hình TCTD trong 

từng thời kỳ theo tiêu chí quy định dưới 

đây:  

H 
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• Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ 

tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình 

quân từ 70% trở lên: Tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc hỗ trợ theo đề nghị của TCTD 

nhưng không thấp hơn 1/20 tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi 

do Ngân hàng Nhà nước quy định đối 

với loại hình TCTD đó;  

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Đối với TCTD có tỷ trọng tín 

dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân 

từ 40% đến dưới 70%: Tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc hỗ trợ theo đề nghị của TCTD 

nhưng không thấp hơn 1/5 tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi 

do Ngân hàng Nhà nước quy định đối 

với loại hình TCTD đó; 

➢ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ quy 

định nêu trên được áp dụng trong thời 

gian 6 tháng. 
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➢ Đối với tổ chức tín dụng có tỷ 

trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn 

bình quân đạt mức từ 40% trở lên nhưng 

không có nhu cầu áp dụng tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc hỗ trợ quy định nêu trên thì 

không áp dụng các quy định về dự trữ 

bắt buộc tại Thông tư này.  

❖ Các biện pháp hỗ trợ khác theo 

quyết định của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước.  

Thông tư số 14/2018/TT-NHNN có hiệu 

lực thi hành từ ngày 13/7/2018. 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ 

HIỆU LỰC THÁNG 6/2018 

1. Ngày 05/6/2018, Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của 

Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp có 

giá trị hiệu lực thi hành.  
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Nghị định quy định về bảo hiểm nông 

nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm 

nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh 

nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm 
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nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ 

chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động 

khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài 

chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình 

sản xuất. 

Bảo hiểm nông nghiệp bao gồm các loại 

hình: 

❖ Bảo hiểm đối với rủi ro định 

danh; 

❖ Bảo hiểm mọi rủi ro; 

❖ Bảo hiểm đối với tổn thất về thu 

nhập; 
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❖ Bảo hiểm theo chỉ số năng suất; 

❖ Bảo hiểm theo chỉ số thời tiết; 

❖ Bảo hiểm theo chỉ số viễn thám; 

❖ Các loại hình bảo hiểm nông 

nghiệp khác theo thỏa thuận tại hợp 

đồng bảo hiểm nông nghiệp. 

2. Ngày 15/6/2018, Thông tư số 

09/2018/TT-NHNN của Ngân hàng 

Nhà nước ngày 30/3/2018 quy định về 

mạng lưới hoạt động của tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, Thông tư quy định, ngân hàng 

hợp tác xã được thành lập 01 chi nhánh 

trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và được thành lập mới 

không quá 05 chi nhánh 01 năm. Đồng 

thời, 01 chi nhánh không quản lý quá 03 

phòng giao dịch. Đối với quỹ tín dụng 

nhân dân, loại hình tổ chức tín dụng này 

được thành lập 01 phòng giao dịch trên 

địa bàn một xã, phường, thị trấn.  
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3. Từ ngày 18/6/2018, hoạt động bán cổ 

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu 

từ cổ phần hoá của doanh nghiệp nhà 

nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do doanh nghiệp nhà 

nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển 

đổi thành công ty cổ phần sẽ được thực 

hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 

40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 

ngày 04/5/2018.  

 

Nguồn ảnh: Internet 
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Theo quy định tại Thông tư, việc bán cổ 

phần lần đầu có thể thực hiện theo các 

phương thức sau: 

❖ Phương thức bán đấu giá công 

khai ra công chúng; 

❖ Phương thức thoả thuận trực tiếp; 

❖ Phương thức bảo lãnh phát hành; 

❖ Phương thức dựng sổ. 

4. Cùng ngày 18/6/2018, Thông tư số 

41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 

ngày 04/5/2018 hướng dẫn một số nội 

dung về xử lý tài chính và xác định giá 

trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 

nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành 

công ty cổ phần có hiệu lực thi hành. 

Theo quy định tại Thông tư, khi xác định 

giá trị thực tế đối với tài sản là hiện vật 

của doanh nghiệp, chỉ đánh giá lại 

những tài sản mà công ty cổ phần tiếp 

tục sử dụng. 
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Trong đó, giá trị thực tế của tài sản được 

xác định bằng tích số của nguyên giá 

tính theo giá thị trường tại thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp với chất lượng 

còn lại của tài sản tại thời điểm xác định 

giá trị doanh nghiệp./.

 

 


