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Chuẩn bị bởi Nhóm Công tác Ngân hàng  
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

Kính thưa:  
Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 

 Ngài Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

 Ngài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng 

Các vị khách quý,  

  

Nhóm Công tác Ngân hàng, với 30 thành viên là các ngân hàng nước ngoài có mặt và đang hoạt 
động tại Việt Nam, xin được bày tỏ sự c m kích sâu sắc đã tổ chức diễn đàn này, tạo cơ hội cho 
chúng tôi được chia sẻ suy nghĩ và trình bày các kiến nghị tới Chính phủ. 
   

Chúng tôi r t vui mừng với những thành công trong nỗ lực không ngừng của Chính phủ và t t c  các 
bộ ngành trong suốt một năm qua thực hiện Nghị quyết 35 để c i thiện môi trường đầu tư và thúc 

đẩy phát triển doanh nghiệp. Tính đến tháng 4 năm 2017, vốn đăng ký FDI mới đã tăng 10%, và 
chúng tôi r t tự hào các ngân hàng nước ngoài đã đóng góp vào sự tăng trưởng này qua việc cung 

c p cho các tổ chức đầu tư nước ngoài (“FDI”) các dịch vụ với ch t lượng tốt nh t mà họ đang sử 
dụng ở các quốc gia khác, tạo thuận lợi cho dòng FDI mới ch y vào Việt Nam thông qua việc hướng 
dẫn tiếp cận thị trường, phục vụ nhu cầu trong chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam, qu n lý dòng tiền 

và chuyển lợi nhuận, cung c p cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các gi i pháp tài chính hiện đại để 
hỗ trợ các doanh nghiệp này tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. 
  

Chúng tôi xin chân thành c m ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã luôn hợp tác chặt chẽ với 
Nhóm Công tác Ngân hàng. Sự phối hợp tích cực từ 2 phía trong việc rà soát, gi i quyết các v n đề 
kỹ thuật thông qua các cuộc họp tham v n, hội nghị, hội th o chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế đã 
mang lại nhiều c i thiện tích cực và loại bỏ nhiều trở ngại. Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
và Nhóm Công tác Ngân hàng sẽ tăng cường hợp tác và lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp c p cao 
định kỳ nhằm cập nhật về tình hình thị trường, trao đổi và tham v n các v n đề vĩ mô, các v n đề 
liên quan tới chính sách điều hành. Nhóm Công tác Ngân hàng đánh giá cao những nỗ lực và thành 
tựu của NHNN trong việc tái cơ c u ngành, ban hành Nghị quyết về xử lý nợ x u và sửa đổi Luật 
các Tổ chức tín dụng. Tham gia vào các hiệp định thương mại tư do khu vực và hội nhập sâu hơn 
vào các nền kinh tế khu vực, Việt Nam cần tăng kh  năng cạnh tranh trong ASEAN và các thị 
trường toàn cầu khác. Thủ tướng và Nội các Chính phủ đã đưa ra quyết định đúng đắn tập trung vào 
việc gi m thiểu chi phí cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là chi phí tuân thủ như được quy định 

trong Chỉ thị 20 và các hoạt động được Chính phủ công bố tại Cuộc họp Thủ tướng với cộng đồng 
doanh nghiệp ngày 17 tháng 5 về c i cách h i quan và thanh toán thuế một cách mạnh mẽ hơn nữa 
bằng cách đẩy mạnh áp dụng h i quan điện tử và nộp thuế điện tử trên phạm vi rộng. 
  

Để thực thi các tuyên bố trên của Thủ tướng và các Bộ ngành nhằm gi m chi phí cho các hoạt động 
kinh doanh, Nhóm Công tác Ngân hàng xin được đóng góp các góp ý, kiến nghị mà Chính phủ và 
các ngân hàng nước ngoài có thể hợp tác cùng nhau trong ngành ngân hàng để đạt được các mục tiêu 
nêu trên. 
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1. Số hóa và Fintech: 

  

Chúng tôi r t vui mừng với việc Chính phủ ban hành về Chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt 
tới năm 2020 và quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo 
Fintech. Số hóa đã và đang là một xu hướng toàn cầu có tác động tích cực làm tăng hiệu qu , mở 
rộng phạm vi tiếp cận và gi m thiểu chi phi. Nó tạo cơ hội cho các nước phát triển công nghệ và lĩnh 
vực tài chính bằng cách tạo ra Hệ thống Sinh thái Fintech. Nhằm thúc đẩy mạnh chương trình số hóa 

tại Việt Nam, chúng tôi đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan rà soát 

các quy định pháp luật, các chính sách về công nghệ, hệ thống và các nhà cung c p dịch vụ, để gi i 
quyết các v n đề về quyền b o mật, an ninh, sở hữu trí tuệ, b o vệ người tiêu dùng và tạo dựng một 
sân chơi bình đẳng, đồng thời đưa ra các quy định phù hợp và chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết để 
khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng. 
 

Để thúc đẩy sự phát triển ngân hàng điện tử và Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi tư duy làm 
luật mới để tạo ra một hành lang pháp lý cho phép khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng mọi 
lúc, mọi nơi, thay vì ph i đến giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng truyền thống, cho phép ngân 
hàng được kết nối trực tiếp với các trung tâm dữ liệu về căn cước công dân của chính phủ và các 
trung tâm thông tin tín dụng để có thể nhận biết khách hàng và phân tích lịch sử tín dụng của khách 
hàng trực tuyến. Đồng thời, hệ thống tòa án và các cơ quan tư pháp ph i công nhận các chứng từ 
điện tử, dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử.. gi m thiểu đến mức tối đa các loại gi y tờ giao dịch giữa 
ngân hàng và khách hàng.  

 

Hiện nay chính phủ nhiều nước trên thế giới đã có những gi i pháp r t mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát 
triển của ngân hàng điện tử và Fintech như n Độ, Singapore, Trung Quốc, Mỹ.. Với những kinh 
nghiệm đa dạng trên các thị trường quốc tế, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ NHNN và Chính phủ 
Việt Nam thúc đẩy Fintech, các gi i pháp tài chính toàn diện và ngân hàng điện tử tại Việt Nam. 
  

2. Đơn giản hóa chứng từ: 

  

Trong chương trình đẩy mạnh số hóa và gi m chi phí bằng cách áp dụng H i quan điện tử và Nộp 
thuế điện tử, chúng tôi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan thực 
hiện đánh giá tổng thể và rà soát những vướng mắc trở ngại trong quy định hiện hành về thanh toán 
và ngoại hối để điều chỉnh đồng nh t với Quyết định 33/2016 của Thủ tướng Chính phủ về h i quan 
điện tử, loại bỏ các yêu cầu chứng từ không cần thiết, cho phép tự động hóa toàn phần hệ thống 

thanh toán kết nối h i quan điện tử và nộp thuế điện tử giữa các ngân hàng, h i quan, cơ quan thuế 
và các doanh nghiệp. 
  

3. Bộ luật Dân sự và phương pháp tính lãi suất:  
 

Chúng tôi đánh giá cao việc NHNN xin ý kiến về quy định cách tính lãi trong hoạt động ngân hàng, 
trong đó việc tính lãi kể từ ngày tiếp theo liền kề (theo số dư đầu ngày) (Điều 147 Bộ luật Dân sự về 
thời hạn lại quy định không tính ngày đầu tiên mà thời hạn chỉ xác lập kể từ ngày tiếp theo liền kề). 
Tuy nhiên, thông lệ quốc tế và hệ thống core banking của các ngân hàng hiện nay được thiết lập để 
tính lãi vay kể từ ngày gi i ngân và do vậy, theo số dư cuối ngày. 

 

Chúng tôi th y rằng nếu áp dụng quy định về việc  tính lãi các kho n vay ngân hàng sẽ buộc các 
ngân hàng ph i sửa đổi hệ thống core banking một cách triệt để, vì cách tính này không chỉ nh 
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hưởng đến công thức tính lãi, các công thức tính tỷ lệ thanh kho n và các tỷ lệ b o đ m an toàn khác 
mà c  các báo cáo hàng ngày, tháng, năm cho các cơ quan qu n lý. Việc nâng c p hệ thống core 
banking như vậy đòi hỏi nguồn lực và chi phí r t lớn cho hệ thống ngân hàng, trong khi không tạo ra 
b t kỳ lợi ích cho c  ngân hàng và khách hàng, vì vậy sẽ tạo ra sự lãng phí r t lớn cho xã hội. 
 

Chúng tôi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức làm việc với Nhóm công tác Ngân hàng 

và các bên liên quan để cùng tìm các gi i pháp thay thế. 
    

Lời kết 
  

Với tư cách là những ngân hàng cung c p dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài đến từ 
nhiều quốc gia khác nhau, Nhóm Công tác Ngân hàng cam kết song hành, hợp tác với NHNN và các 
bộ ngành liên quan để nhanh chóng đưa ra những hành động kịp thời hỗ trợ Chính phủ đạt được mục 
tiêu về tăng trưởng GDP, tăng năng su t, gi m chi phí và rủi ro trong các hoạt động kinh doanh tại 
Việt Nam, để phục vụ tốt nh t cho các nhà đầu tư nước ngoài, giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện 
Chương trình Tài chính Toàn diện phục vụ người tiêu dùng, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, 
các tập đoàn và Chính phủ trong nền kinh tế. 
 

Toàn thể các thành viên Nhóm Công tác Ngân hàng xin kính chúc Ngài Phó Thủ tướng, Ngài Thống 
đốc, Phó Thống đốc và các Thành viên Chính phủ sức khỏe và thành công tốt đẹp. 
 


