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BÀI PHÁT BIỂU CỦA NHÓM CÔNG TÁC NGÂN HÀNG 

Trình bày bởi  

Ông Nirukt Sapru 

Trưởng Nhóm Công tác Ngân hàng 

 

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo bộ, 

 

Kính thưa các vị khách quý, 

  
Thay mặt các ngân hàng nước ngoài thành viên của Nhóm Công tác Ngân hàng (“NCTNH”), cho 

phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, các bộ ngành, Ngân hàng Nhà nước 

(“NHNN”), NCTNH và các đối tác phát triển khác đã tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách quan 

trọng này giữa nhà nước và thành phần kinh tế tư nhân. 

  

Chúng tôi xin chúc mừng Chính phủ và NHNN đã có một năm tiếp tục tăng trưởng kinh tế ấn 

tượng, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất trong nhiều năm và 

tiếp tục tăng. Sự quản lý kinh tế hiệu quả của Chính phủ đã được ghi nhận bởi thị trường quốc tế, 

mà gần đây nhất là vào tháng 5, Fitch Ratings đã nâng hạng chỉ số tín dụng quốc gia của Việt 

Nam. 

  

Ở tầm vĩ mô, Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, mà nòng cốt là hoạt 

động sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực điện tử. Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 dự kiến sẽ tiếp 

tục đạt kết quả cao.  

  

Chủ đề của phiên làm việc này và của Nhóm Công tác Ngân hàng tại diễn đàn VBF hôm nay là 

về Tạo nguồn vốn cho tăng trưởng bền vững và Cung cấp vốn tín dụng và dịch vụ tài chính tốt 

cho mọi đối tượng có nhu cầu. Những mục tiêu này sẽ thực sự đạt được nếu chính phủ và NHNN 

tiếp tục áp dụng chính sách phân bổ tăng trưởng tín dụng theo lĩnh vực và phân bổ tăng trưởng 

tín dụng căn cứ trên các thế mạnh, năng lực của từng tổ chức tín dụng, trong đó có Hệ số bảo 

đảm an toàn vốn, thay vì áp dụng một hạn mức cho toàn hệ thống. Như vậy sẽ bảo đảm cung cấp 

nguồn vốn tín dụng đầy đủ cho các lĩnh vực ưu tiên và đến với tất cả những doanh nghiệp hoạt 

động tốt, có nhu cầu vay vốn, đồng thời cũng kiểm soát được việc cấp vốn tín dụng cho những 

lĩnh vực có rủi ro cao. 

  

Chúng tôi cũng đề nghị Chính phủ và NHNN tiếp tục tập trung vào việc điều chỉnh cơ cấu vốn 

và củng cố ngành tài chính để giảm quy mô ngành về một số ít các ngân hàng có chất lượng. 

  

Chúng tôi mong chính phủ tiếp tục quan tâm đến các vấn đề về số hóa nền kinh tế trong nước. 

Chúng tôi đề nghị Chính phủ chủ động, đồng bộ xây dựng khung pháp lý để hỗ trợ nền kinh tế 

công nghệ số phát triển, trong đó có vấn đề về hệ thống nhận diện sinh trắc học quốc gia. 

NCTNH sẵn sàng hỗ trợ NHNN và chính phủ trong các lĩnh vực kể trên. 

  

NCTNH đánh giá cao sự hợp tác tích cực của NHNN trong việc giải quyết phần lớn các vấn đề 

chuyên môn trong năm qua với việc tổ chức trao đổi, hội nghị, đối thoại thường xuyên, chặt chẽ. 

Trong tổng số 23 vấn đề đã xác định được, 7 vấn đề thuộc các bộ ngành khác và những vấn đề 

còn lại đã được NHNN giải quyết hoặc có phương án giải quyết trong thời gian tới. 

 

Có 4 vấn đề lớn còn tồn đọng liên quan đến nhiều bộ ngành. Tại diễn đàn VBF hôm nay, chúng 

tôi đề nghị chính phủ hỗ trợ trong việc tăng cường phối hợp hoạt động để nhanh chóng tìm ra 

giải pháp. 
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Vấn đề thứ nhất là yêu cầu phải có chữ ký ‘tươi’, chữ ký và nhận xét của Kế toán trường trên các 

chứng từ kế toán. Đây là quy định của Chế độ kế toán và có ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa chủ 

thể với chủ thể và giải pháp sử dụng cổng thông tin điện tử giữa khách hàng và ngân hàng. 

Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chinh xem xét, cập nhật về vấn đề này để hỗ trợ quá trình số hóa nền 

kinh tế. 

  

Vấn đề thứ hai là đồng bộ giữa luật ngân hàng và các luật khác. Chúng tôi hiểu rằng các luật 

định về ngân hàng được ban hành dựa trên các luật cơ sở như Luật dân sự. Nhưng điều này lại 

gây khó khăn khi thực hiện việc mở tài khoản cho đối tượng không phải là pháp nhân. Đề nghị 

Bộ Tư pháp xem xét  và đưa ra hướng dẫn về vấn đề này theo các điều khoản của Bộ luật dân sự, 

để theo đó NHNN sửa đổi Thông tư 32. 

  

Vấn đề thứ ba là sửa đổi các điều khoản về bù trừ xử lý nợ của Luật Phá sản để tạo điều kiện cho 

Việt Nam trở thành một đầu mối thực hiện bù trừ cho các giao dịch tài chính. Như vậy sẽ giảm 

được chi phí vốn, tăng cường quản trị rủi ro cũng như giúp chính phủ đẩy nhanh việc thực hiện 

định hướng phát triển thị trường phái sinh của Việt Nam. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ 

của Ngân hàng Nhà nước để hướng dẫn những bộ ngành liên quan khẩn trương giải quyết vấn đề 

này và NCTNH sẽ sẵn sàng chia sẻ những thông lệ quốc tế và hỗ trợ khi cần thiết. 

 

Cuối cùng là vấn đề đã được nêu từ diễn đàn VBF lần trước về giải pháp về điều chuyển vốn nội 

bộ để bảo đảm quản lý vốn lưu động và các giải pháp về thanh khoản đối với đầu tư FDI. 

NCTNH đã tổ chức hai cuộc hội thảo với NHNN về vấn đề này và nhân đây xin đề nghị Chính 

phủ giao cho các bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, và Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban 

hành các quy định cần thiết để thực hiện những giải pháp này. 

  

Kết luận 

NCTNH cam kết hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng ngành ngân hàng vững mạnh cho Việt 

Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu giải quyết được những vấn đề nêu trên thì Việt Nam sẽ có 

bước tiến dài trong việc củng cố ngành ngân hàng. Từ đó sẽ khuyến khích, thu hút đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam cũng như đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam. 

 

Các thành viên của NCTNH xin kính chúc Thủ tướng, các lãnh đạo Bộ, Phó Thống đốc NHNN 

sức khỏe và thành công. 


