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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong naêm 2014, kinh teá Vieät Nam coù nhieàu
ñieåm saùng khi kinh teá vó moâ oån ñònh, taêng tröôûng
ôû möùc töông ñoái cao, ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø xuaát
khaåu taêng, laïm phaùt ôû möùc thaáp. Tình hình taøi
chính ngaân haøng coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc,
quaù trình taùi caáu truùc heä thoáng ngaân haøng vaø xöû lyù
nôï xaáu ñang ñöôïc trieån khai tích cöïc vaø böôùc ñaàu
ñaït nhöõng keát quaû ñaùng ghi nhaän. Tuy nhieân, neàn
kinh teá Vieät Nam vaãn gaëp nhieàu khoù khaên nhö soá doanh nghieäp phaù saûn taêng cao, söùc
mua yeáu, haøng toàn kho öù ñoïng, saûn xuaát phuïc hoài chaäm.
Trong khi ñoù, kinh teá toaøn caàu taêng tröôûng ôû möùc 3,4%, theá giôùi chöùng kieán hai xu höôùng
laø söï phuïc hoài cuûa caùc neàn kinh teá phaùt trieån khu vöïc AÂu - Myõ vaø söï chöõng laïi cuûa
nhoùm caùc neàn kinh teá môùi noåi vaø ñang phaùt trieån. Nguy cô khuûng hoaûng quay trôû laïi
vaãn coøn hieän höõu.
Trong lónh vöïc baûo hieåm tieàn göûi, nhöõng thaùch thöùc toaøn caàu ñaët ra nhu caàu caáp thieát
cho caùc toå chöùc baûo hieåm tieàn göûi taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, xöû lyù vaø quaûn trò khuûng
hoaûng ñeå öùng phoù vôùi nguy cô ruûi ro laây lan sang heä thoáng ngaân haøng.
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Trong boái caûnh ñoù, naêm 2014, vôùi söï phoái hôïp vaø hoã trôï cuûa caùc cô quan Quoác hoäi,
Chính phuû, Ngaân haøng nhaø nöôùc, toå chöùc vaø caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc, Baûo hieåm
tieàn göûi Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû ñaùng khích leä trong vieäc trieån khai chính
saùch baûo hieåm tieàn göûi, noã löïc kieän toaøn toå chöùc vaø hoaøn thieän heä thoáng vaên baûn höôùng
daãn thöïc hieän Luaät Baûo hieåm tieàn göûi.
Naêm 2015, vôùi trieån voïng khaû quan cuûa kinh teá vaø heä thoáng taøi chính ngaân haøng, Baûo
hieåm tieàn göûi Vieät Nam seõ noã löïc hoaøn thaønh toát caùc muïc tieâu ñeà ra, baûo veä toát nhaát
quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi göûi tieàn, goùp phaàn oån ñònh heä thoáng ngaân haøng.
Thay maët caùn boä nhaân vieân Baûo hieåm tieàn göûi Vieät Nam, chuùng toâi xin traân troïng caûm
ôn söï quan taâm, hoã trôï cuûa caùc cô quan, toå chöùc vaø caù nhaân ñaõ daønh cho Baûo hieåm tieàn
göûi Vieät Nam trong naêm 2014 vaø hy voïng tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï hoã trôï quyù baùu trong
naêm 2015 vaø nhöõng naêm tieáp theo.
Traân troïng caûm ôn.

Nguyeãn Vaên Thaïnh
Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Baûo hieåm tieàn göûi Vieät Nam
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
BỘ MÁY BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kiểm soát viên

OÂng Nguyeãn Vaên Thaïnh
Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò

Ban thư ký HĐQT

Ban Kiểm toán nội bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TGĐ
OÂng Traàn Xuaân Chaâu
Thaønh vieân chuyeân traùch
Hoäi ñoàng Quaûn trò

OÂng Ngoâ Vaên Hôïi
Thaønh vieân chuyeân traùch
Hoäi ñoàng Quaûn trò

OÂng Nguyeãn Quang Huy
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò
Toång Giaùm ñoác

OÂng Vuõ Trung Tröïc
Thaønh vieân chuyeân traùch
Hoäi ñoàng Quaûn trò

BAN ĐIỀU HÀNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

OÂng Nguyeãn Quang Huy
Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò
Toång Giaùm ñoác

CÁC CHI NHÁNH KHU VỰC

TRỤ SỞ CHÍNH

Phòng Giám sát

Văn phòng

Phòng Kiểm tra

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản lý thu phí
& Chi trả BHTG

Phòng
Nghiên cứu tổng hợp
& Hợp tác quốc tế

Phòng
Nguồn vốn & Đầu tư

Phòng Pháp chế

Phòng
Thông tin Tuyên truyền

Phòng
Tài chính - Kế toán

Ban T

Phòng Kiểm soát nội bộ
Phòng
Công nghệ tin học
Văn phòng Đảng
- Đoàn thể

OÂng Nguyeãn Maïnh Duõng
Phoù Toång Giaùm Ñoác

OÂng Nguyeãn Nhö Minh
Phoù Toång Giaùm Ñoác

OÂng Nguyeãn Ñình Löu
Phoù Toång Giaùm Ñoác

Baø Phaïm Baûo Khaùnh
Phoù Toång Giaùm Ñoác

Chi nhánh BHTGVN
tại Hà Nội
Chi nhánh BHTGVN
tại Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh BHTGVN
khu vực Đông Bắc Bộ
Chi nhánh BHTGVN
khu vực Bắc Trung Bộ
Chi nhánh BHTGVN
khu vực Nam Trung Bộ
& Tây Nguyên
Chi nhánh BHTGVN
Khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN
MỤC TIÊU - GIÁ TRỊ TỔ CHỨC

Hội nghị công bố quyết định
của Thống đốc bổ nhiệm Tổng
giám đốc, Phó Tổng giám đốc
và kiểm soát viên Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam

SỨ MỆNH
Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ
chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

TẦM NHÌN
Hoạt động theo mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi hiệu quả, trở thành công cụ chính
sách hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ngành ngân
hàng.

MỤC TIÊU
+ Nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo sớm
+ Nâng cao năng lực tài chính
+ Tuyên truyền hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi
+ Tham gia tích cực vào quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
+ Chi trả đúng, đủ, kịp thời cho người gửi tiền

GIÁ TRỊ TỔ CHỨC
Đoàn kết, năng lực, tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
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Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển
Cách đây 15 năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số
218/1999/QĐ-TTg ngày 9/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Sự ra đời của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam gắn với giai đoạn quan trọng trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung
và hệ thống ngân hàng nói riêng. Nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của
các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống
ngân hàng.

Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua
ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013. Đây là một bước tiến
quan trọng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam
đối với vai trò của chính sách bảo hiểm tiền gửi đối với quá trình phát triển kinh
tế xã hội của đất nước, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện chính sách
bảo hiểm tiền gửi.

3 Cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của hệ thống
Bảo hiểm tiền gửi Việt Namm

TỔNG QUAN
BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
QUA 15 NĂM HOẠT ĐỘNG

1999
2004

Thời kỳ BHTGVN xây dựng nền
tảng phát triển hệ thông

2005
2012

Thời kỳ đẩy mạnh nghiên cứu đề
xuất xây dựng cơ sở pháp lý và
tăng cường hội nhập

2013
Nay

Thời kỳ BHTGVN củng cố bộ máy
tổ chức, tăng cường năng lực hoạt
động, và ổn định để phát triển
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

Diễn biến chính sách bảo hiểm tiền gửi trong 15 năm
Chính sách

Giai đoạn

THAM GIA BẢO HIỂM
TIỀN GỬI

Số liệu về chi trả của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giai đoạn 2001 - 2014*
Năm

Số QTDND
được chi trả

2001

21

2002

Số sổ tiết kiệm
được chi trả

Số người
được chi trả

Số tiền được
chi trả (đồng)

1047

817

6.432.415.000

8

618

416

6.747.775.000

2003

2

73

67

1.068.140.000

2004

2

177

124

2.089.495.000

2007

1

19

16

477.058.000

2008

2

116

69

1.606.504.000

2009

1

13

10

372.323.000

2011

1

112

103

3.044.812.000

2013

1

171

206

4.939.966.000

Tổng

39

2.346

1.828

26.778.488.000

Số lượng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2000-2014
1400

1014
1000

984

955

960

969

984

1024

1077

1111

1129

1146

1185

1229

1235

400
200
0

2000 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
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13

2004

2013 - Nay
(Luật BHTG)

TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO
VNĐ
HIỂM

VNĐ

VNĐ

NGƯỜI ĐƯỢC BHTG

Cá nhân

Cá nhân, hộ gia đình, tổ
hợp tác, doanh nghiệp tư Cá nhân
nhân và công ty hợp danh

TỔ CHỨC THAM GIA
BHTG

TCTD và tổ chức không
phải là TCTD thực hiện
một số hoạt động ngân
hàng

TCTD và tổ chức không TCTD (trừ ngân hàng
phải là TCTD thực hiện chính sách), chi nhánh
một số hoạt động ngân ngân hàng nước ngoài
hàng

HẠN MỨC TRẢ TIỀN
BẢO HIỂM

30 triệu đồng

50 triệu đồng

PHÍ BẢO HIỂM TIỀN
GỬI

0,15% số dư tiền gửi bình 0,15% số dư tiền gửi bình 0,15% số dư tiền gửi bình
quân được bảo hiểm
quân được bảo hiểm
quân được bảo hiểm

50 triệu đồng

GIÁM SÁT

Giám sát rủi ro

Giám sát rủi ro

Tổng hợp, phân tích thông
tin nhằm phát hiện kịp thời
những vi phạm quy định
về an toàn hoạt động ngân
hàng

KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp hành
quy định pháp luật về
BHTG và quy định về an
toàn

Kiểm tra việc chấp hành
quy định pháp luật về
BHTG và quy định về an
toàn

Kiểm tra việc chấp hành
quy định pháp luật về
BHTG, kiến nghị NHNN xử
lý

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

BHTGVN quyết định hỗ
trợ tài chính khi TCTD có
nguy cơ mất khả năng chi
trả nhưng chưa bị KSĐB,
đồng thời phải có xác
nhận của NHNN về khả
năng gây ra bất ổn hệ
thống

BHTGVN xem xét hỗ trợ
tài chính khi TCTD có
nguy cơ mất khả năng
chi trả nhưng chưa bị
kiểm soát đặc biệt đồng
thời phải có xác nhận của
NHNN về khả năng gây ra
bất ổn hệ thống

*

THAM GIA KIỂM SOÁT
ĐẶC BIỆT

ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN
NHÀN RỖI

600

Bắt buộc

2005 - 2012
(Nghị định 109)

Bắt buộc

1235

800

1994 - 2004
(Nghị định 89)

Bắt buộc

Năm 2005, 2006, 2010, 2012 và 2014 không phát sinh việc chi trả tiền bảo hiểm

1200

15

Được tham gia vào quá
trình kiểm soát đặc biệt đối
với các tổ chức tham gia
BHTG theo quy định của
NHNN
Gửi tiền tại Kho bạc nhà
nước, NHNN hoặc các
NHTM Nhà nước, các
NHTM cổ phần được Gửi tiền tại Kho bạc Nhà
nước, NHNN hoặc các Mua trái phiếu CP, tín
NHNN xếp loại A.
NHTM Nhà nước, các phiếu NHNN và gửi tiền tại
Mua trái phiếu CP, trái NHTM cổ phần được NHNN
phiếu, tín phiếu NHNN, NHNN xếp loại A
của NHTM Nhà nước
hoặc NHTM cổ phần
được xếp loại A
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KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2014
Tổng quan kinh tế thế giới
Bối cảnh kinh tế thế giới

KINH TẾ THẾ GIỚI
VÀ VIỆT NAM NĂM 2014
DỰ BÁO 2015

Năm 2014 chứng kiến hai xu hướng là sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển khu
vực Âu - Mỹ và sự chững lại của khu vực kinh tế mới nổi và đang phát triển. Theo số liệu
thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), GDP toàn cầu năm 2014 giữ mức tăng 3,4% như
năm 2013, trong đó, GDP nhóm các nền kinh tế phát triển đạt mức tăng trưởng 1,8%
trong năm 2014 (tăng 0,4% so với năm 2013); nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang
phát triển đạt mức tăng trưởng 4,6% (giảm 0,4% so với năm 2013).

Tác động của kinh tế thế giới đối với Việt Nam
Dấu hiệu tích cực ở các nền kinh tế phát triển khu vực Âu - Mỹ (là các thị trường xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam) đã ảnh hưởng tích cực đến trong nước: GDP đạt tăng
trưởng 5,98% - mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục
150 tỷ USD cùng mức xuất siêu 2 tỷ USD, vốn FDI và kiều hối dồi dào tạo điều kiện cho
tiền đồng ổn định. Kinh tế thế giới 2015 với dự báo tăng trưởng vững vàng của các nền
kinh tế phát triển sẽ tiếp tục hỗ trợ khả quan cho kinh tế Việt Nam.
Số liệu tăng trưởng của một số nền kinh tế 2013-2014 và dự báo 2015
2013

2014

Dự báo
2015

Thế giới

3,4

3,4

3,3

Các nền kinh tế phát triển

1,4

1,8

2,1

Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển

5,0

4,6

4,2

Mỹ

2,2

2,4

2,5

Khu vực đồng tiền chung châu ÂU

-0,4

0,8

1,5

Nga

1,3

0,6

-3,4

Trung Quốc

7,7

7,4

6,8

ASEAN5

5,1

4,6

4,7

Khu vực

Nguồn: Báo cáo cập nhật dự báo kinh tế thế giới tháng 7/2015, IMF

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2015
IMF dự báo kinh tế thế giới năm 2015 sẽ tăng trưởng 3,3%. Nhóm các nền kinh tế phát
triển sẽ có một năm cải thiện với các điều kiện về tài chính, tài khóa nới lỏng hơn. Nhóm
các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng chậm do giá hàng hóa giảm,
chính sách điều hành của Trung Quốc và trở ngại địa chính trị.
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Lãi suất và tỷ giá. Mặt bằng lãi suất năm 2014 giảm 1,5-2%/năm so với cuối năm 2013,
tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được lạm phát, hỗ trợ
ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Tỷ giá ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp đều
được đáp ứng kịp thời, niềm tin vào tiền đồng được củng cố.

Tổng quan kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân hàng Việt Nam
Bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2014
Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2014
Đơn vị: %
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
GDP theo giá 2010

Nông, lâm nghiệp và
thủy sản

Q1-2014

Q2-2014

Công nghiệp và
xây dựng
Q3-2014
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Dịch vụ

Q4-2014

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Tăng trưởng GDP và lạm phát. Kinh tế Việt Nam năm 2014 tiếp tục đà hồi phục, tăng
trưởng ở mức 5,98% - cao hơn so với mức 5,42% của năm 2013. Ngành công nghiệp
và xây dựng có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất theo quý, phản ánh sự phục hồi của thị trường
bất động sản và tác dụng tích cực của các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Lạm phát
năm 2014 được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chỉ tăng 4,09% so với
năm 2013, mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.
Cán cân thương mại và đầu tư nước ngoài. Xuất nhập khẩu có tín hiệu khởi sắc do thị
trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đang phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014
đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1%.
Thương mại đạt thặng dư khoảng 2 tỷ USD. Khu vực FDI xuất siêu 17 tỷ USD, vượt xa
mức 13,7 tỷ USD của năm 2013. Đến ngày 31/12/2014, tổng vốn FDI cấp mới và tăng
vốn của 2.182 dự án là 20,23 tỷ USD, bằng 93,5% so với cùng kỳ.
Ngân sách nhà nước và tiêu dùng. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 đạt 814,1
nghìn tỷ đồng, bằng 104% dự toán năm. Tổng chi ngân sách ở mức 968,5 nghìn tỷ đồng,
bằng 96,2% dự toán. Bội chi ngân sách ở mức 154 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với mức
dự kiến 224 nghìn tỷ đồng.

Tình hình tài chính - ngân hàng Việt Nam năm 2014
Tình hình hệ thống ngân hàng. Tính đến hết năm 2014, theo số liệu của Ngân hàng Nhà
nước công bố, dư nợ tín dụng tăng 14,16% so với năm 2013; cơ cấu tín dụng chuyển
dịch tích cực, tập trung vào sản xuất kinh doanh. Năm 2014, thanh khoản hệ thống dồi
dào, tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm thấp giúp việc phát hành trái phiếu Chính phủ
thuận lợi.

Giá vàng. Thị trường vàng diễn biến ổn định, Ngân hàng Nhà nước không phải tổ chức
đấu thầu bán vàng miếng, hạn chế sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu vàng.
Quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được thực hiện theo đúng Đề
án tái cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng được phê duyệt, an toàn hệ thống và khả
năng chi trả của các tổ chức tín dụng được đảm bảo. Giải pháp xử lý nợ xấu được triển
khai quyết liệt. Đến cuối năm 2014, theo số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ
nợ xấu giảm còn 3,25%.

Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2015
Chính phủ đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong năm 2015: GDP tăng khoảng
6,2%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 10% so với ước thực hiện 2014, nhập siêu so
với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%, bội chi ngân sách so với GDP 5%, tổng nguồn
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 30-32% GDP, CPI tăng gần 5%. Ngân hàng Nhà nước
dự báo tổng phương tiện thanh toán tăng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 13% so
với cuối 2014.
Dự báo đồng USD tăng giá, nhiều loại tiền khác giảm giá sẽ tạo áp lực lên tỷ giá. Tỷ giá
sẽ được điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo ổn định giá trị tiền đồng, tăng dự trữ ngoại
hối. Giá nhiều mặt hàng quốc tế sẽ hạ, giảm áp lực tăng giá trong nước. Năm 2015 là
thời điểm tốt để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế nhờ chỉ số vĩ mô cơ bản ổn định,
lạm phát thấp, tốc độ tăng trưởng hợp lý, cán cân thương mại cân bằng và nợ xấu trong
tầm kiểm soát.
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 2014
Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là 1.235 tổ chức
trong đó có 89 ngân hàng, 01 ngân hàng hợp tác xã, 1145 quỹ tín dụng nhân dân.

Hoạt động của các ngân hàng thương mại
Đến cuối năm, trong số 89 ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi có 38 ngân hàng
thương mại, 04 ngân hàng liên doanh, 42 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 05 ngân
hàng 100% vốn nước ngoài.
Quy mô vốn của hệ thống tăng 12,43% so với năm 2013 (vốn huy động tăng 17,02% và
tỷ trọng vốn huy động trên tổng nguồn vốn đạt 80,26%). Mặc dù Ngân hàng Nhà nước
điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền đồng, tăng trưởng huy động tiền gửi vẫn cao, đảm
bảo khả năng thanh khoản. Đến cuối năm 2014, tiền gửi cá nhân và tổ chức kinh tế bằng
tiền đồng tăng 17,29% so với đầu năm, cho thấy gửi tiền ngân hàng vẫn là kênh đầu tư
hấp dẫn. Theo số liệu báo cáo của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, dư nợ tín
dụng tăng 14,16%, hoàn thành mục tiêu cả năm 12-14%. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục
mua lại nợ xấu qua Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và
yêu cầu các ngân hàng tự xử lý bằng dự phòng rủi ro. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu/
tổng dư nợ theo báo cáo của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là 3,25%.
Kết quả kinh doanh năm 2014 của toàn hệ thống giảm so với năm 2013, chênh lệch thu
chi năm giảm 22,9% do một số ngân hàng có kết quả kinh doanh thua lỗ, phải tăng trích
lập dự phòng để xử lý nợ xấu. Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ xử lý quyết
liệt các ngân hàng yếu kém, thúc đẩy mua lại, hợp nhất, sáp nhập để tạo ngân hàng có
quy mô lớn và khả năng hoạt động tốt hơn.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
HỆ THỐNG TỔ CHỨC THAM GIA
BẢO HIỂM TIỀN GỬI

NĂM 2014

Tổ chức xếp hạng Moody’s đã nâng mức tín nhiệm đối với trái phiếu của
Chính phủ Việt Nam và hệ thống ngân hàng lên một bậc từ B2 lên B1 và
mức triển vọng được đánh giá là ổn định.
Fitch nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam (mức xếp hạng phát
hành trái phiếu Chính phủ IDR bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn) từ
mức “B+” thành “BB-” .

Hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân
Năm 2014, toàn khối có 1.146 đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm Ngân hàng Hợp
tác xã và 1.145 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại 56 tỉnh, thành phố. Tình hình hoạt
động của toàn khối ổn định và có kết quả khả quan. Tổng nguồn vốn tăng 21,2% so với
năm 2013. Các đơn vị chú trọng tăng vốn điều lệ (tăng 13,1% so với năm 2013), đảm
bảo tính tự chủ tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cạnh hội nhập và
cạnh tranh.
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Tăng trưởng vốn huy động của hệ thống quỹ tín dụng ở mức 29% so với năm 2013 (cao
hơn mức tăng chung của ngành ngân hàng, trong đó huy động từ dân cư và tổ chức
kinh tế chiếm 86,5% tổng nguồn vốn huy động và tăng 25,6% so với năm 2013). Mặc dù
điều kiện mặt bằng lãi suất giảm so với năm trước, tiền gửi huy động vẫn tăng trưởng
cao - khẳng định niềm tin của người dân.
Tăng trưởng tín dụng của khối năm 2014 đạt 13,9%, cao hơn so với tăng trưởng chung
của toàn ngành và mức kế hoạch chung của Ngân hàng Nhà nước. Mặc dù hệ thống
quỹ tín dụng đã chú trọng kiểm soát và giảm tỷ lệ nợ xấu nhưng tính đến 31/12/2014, nợ
xấu của khối là 0,9% so với tổng dư nợ, thấp hơn mức chung của hệ thống ngân hàng
nhưng tăng 33,6% so với năm 2013. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả khả quan đã đạt được,
hệ thống quỹ tín dụng nhân dân vẫn tồn tại những vấn đề về rủi ro đạo đức và quản trị
điều hành cần được khắc phục kịp thời.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

NĂM 2014
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Cấp và thu hồi giấy Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Một trong những hoạt động quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là cấp và thu hồi
Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Sau khi Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2013, quy định về cấp và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia bảo
hiểm tiền gửi có những điểm mới:

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
BẢO HIỂM TIỀN GỬI

2014

- Về thời hạn đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi: chậm nhất 15 ngày trước ngày khai
trương hoạt động, tổ chức tín dụng phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tham
gia bảo hiểm tiền gửi. Quy định này đã giúp nâng cao tính pháp lý trong việc đảm bảo
các tổ chức được pháp huy động tiền gửi của cá nhân phải thực hiện thủ tục xin cấp
Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.
- Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi: Luật bảo hiểm tiền gửi
tạo điều kiện thuận lợi và thủ tục đơn giản cho tổ chức tín dụng xin cấp Giấy chứng
nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
- Về việc niêm yết bản sao tham gia bảo hiểm tiền gửi: tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi phải niêm yết công khai bản sao Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi,
giúp người gửi tiền có thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch về quyền lợi của
mình khi gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
- Về việc thu hồi Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi: tổ chức tham gia bảo
hiểm tiền gửi bị thu hồi Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi Ngân hàng
Nhà nước có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi theo quy định.
Các quy định mới đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động cấp và thu hồi Chứng nhận;
nâng cao vị thế của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; hướng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người gửi tiền một cách hiệu quả, công khai, minh bạch.

Kết quả hoạt động cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Trong năm 2014, hoạt động cấp và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng. Cụ thể, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam cấp mới 02 Giấy chứng nhận cho 02 Quỹ tín dụng nhân dân; cấp bổ
sung 243 Giấy chứng nhận (ngân hàng thương mại là 234 bản; quỹ tín dụng nhân dân
09 bản); cấp đổi 200 Giấy chứng nhận (ngân hàng thương mại 198 bản, quỹ tín dụng
nhân dân 02 bản); cấp lại 26 Giấy chứng nhận (Ngân hàng thương mại 22 bản, quỹ tín
dụng nhân dân 04 bản); thu hồi 283 Giấy chứng nhận (Ngân hàng thương mại 282 bản,
quỹ tín dụng nhân dân 01 bản).
Tính đến hết năm 2014, tổng số có 1.145 quỹ tín dụng nhân dân, 89 ngân hàng thương
mại và Ngân hàng hợp tác được cấp Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Để công tác cấp và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được thực hiện
đầy đủ, kịp thời, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam rất cần có sự chia sẻ, cung cấp thông tin
về việc cấp và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép
thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tin về việc tạm đình chỉ hoạt động
nhận tiền gửi, thông tin về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi từ phía Ngân hàng Nhà nước.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với các tổ chức
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tham gia bảo hiểm tiền gửi để hoàn thành tốt công tác cấp và thu hồi Giấy chứng nhận
tham gia bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng
cao niềm tin công chúng.

Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi
Quy định về tính và thu phí
Việc tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện trên số dư bình quân tiền gửi của
cá nhân bằng đồng Việt Nam gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Hiện nay,
mức phí bảo hiểm tiền gửi là 0,15%/năm trên tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm, áp
dụng đồng hạng đối với tất cả các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Kết quả hoạt động thu phí bảo hiểm tiền gửi
Tính đến ngày 31/12/2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thu phí đối với 1.235 tổ chức
tham gia bảo hiểm tiền gửi với tổng số phí thực nộp là hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 598 tỷ
đồng (tăng 21,34%) so với năm 2013. Kể từ ngày thành lập, tổng số tiền thu được từ
phí bảo hiểm tiền gửi lũy kế đến hết năm 2014 đạt hơn 14.360 tỷ đồng. Đây là nguồn tài
chính quan trọng bổ sung vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi và chi trả cho người gửi tiền.
Số liệu thu phí bảo hiểm tiền gửi
Đơn vị: triệu đồng

Các tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi

Năm 2014

Lũy kế đến hết 2014

Ngân hàng thương mại Nhà nước

1.588.152

7.284.988

Ngân hàng thương mại cổ phần

1.693.020

6.547.515

Ngân hàng liên doanh

11.583

62.396

Ngân hàng một thành viên

10.421

36.022

Ngân hàng nước ngoài

19.706

73.839

Ngân hàng Hợp tác

6.758

46.612

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

71.269

307.079

3.400.912

14.360.002

Tổng cộng

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Do làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, việc tính và nộp phí được các tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chấp hành nghiêm túc. Số lượng các đơn vị sai sót
trong tính, nộp phí và vi phạm về thời hạn nộp giảm đáng kể so với năm 2013. Tuy nhiên,
năm 2014 có phát sinh một số vấn đề vướng mắc trong tính nộp phí bảo hiểm tiền gửi.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động báo cáo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý
một số trường hợp tổ chức tham gia bảo hiềm tiền gửi gặp khó khăn về tài chính chậm
nộp phí và vướng mắc liên quan đến trục lợi bảo hiểm.
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Một số hình ảnh hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi năm 2014
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Giám sát từ xa

Kiểm tra tại chỗ

Quy định về hoạt động giám sát từ xa

Quy định về kiểm tra tại chỗ

Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nghĩa vụ tổng hợp, phân
tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị
Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân
hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có quyền theo dõi, kiểm tra
việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Kết quả hoạt động giám sát từ xa
Hoạt động giám sát của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên tục được nghiên cứu đổi mới,
tiến dần tới chuẩn mực quốc tế và thường xuyên được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp
với các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng. Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng một số mô hình giám sát hiệu quả phù hợp
với thực tiễn. Hoạt động giám sát được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, giảm
chồng chéo và đáp ứng yêu cầu về quản lý. Công tác giám sát tập trung vào việc chấp
hành quy định pháp luật về an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi. Báo cáo giám sát trở thành một kênh thông tin giám sát chất lượng
cho cơ quan quản lý.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng điều chỉnh phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám
sát để phù hợp với các văn bản mới ban hành. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã áp dụng
kết quả nghiên cứu mô hình cảnh báo sớm đối với các ngân hàng thương mại vào Báo
cáo giám sát.
Tính đến cuối năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện giám sát thường
xuyên, liên tục đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm 89 ngân hàng
thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã và 1.145 quỹ tín dụng nhân dân. Kết quả giám sát
đã góp phần hạn chế rủi ro cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Kết quả giám sát là
cơ sở để định hướng hoạt động kiểm tra tại chỗ tập trung vào tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi có rủi ro, nâng cao hiệu quả kiểm tra tại chỗ.
Hoạt động giám sát năm 2014 gặp một số khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn để
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp cận nguồn thông tin của Ngân hàng Nhà nước về tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, ảnh hưởng phần nào đến kết quả giám sát. Cán bộ
giám sát phải thực hiện nhiều thao tác thủ công, mất thời gian để hoàn thành; giảm độ
chính xác trong tính toán, phân tích dữ liệu.

Định hướng hoạt động giám sát
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp
tục nghiên cứu, sửa đổi các quy định về giám sát để phù hợp với quy định của
Luật Bảo hiểm tiền gửi và các quy định liên quan; nâng cao chất lượng công tác giám sát
nhằm cảnh báo sớm vi phạm pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và an toàn trong hoạt động
ngân hàng đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong giám sát để nâng cao chất lượng báo cáo giám sát; tiếp tục đề nghị Ngân
hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp cận
được nguồn dữ liệu thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; thúc đẩy nghiên cứu
đổi mới các mô hình, phương pháp giám sát nhằm nâng cao năng lực giám sát.

Kết quả hoạt động kiểm tra tại chỗ
Số ngân hàng thương mại được kiểm tra tại chỗ giai đoạn 2010-2014
Loại hình tổ chức

2010

2011

2012

2013

2014

NHTM Nhà nước

1

3

2

2

4

NHTM cổ phần

21

14

14

15

20

Chi nhánh NH nước ngoài

12

10

22

13

22

NH liên doanh

4

2

2

2

2

NH 100% vốn nước ngoài

4

1

1

2

Tổng số

42

30

41

34

48

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thành lập 48 đoàn kiểm tra đối với khối
ngân hàng thương mại, gồm 04 ngân hàng thương mại nhà nước, 20 ngân hàng thương
mại cổ phần, 02 ngân hàng liên doanh và 22 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 351
đoàn kiểm tra đối với Ngân hàng Hợp tác và các quỹ tín dụng nhân dân. Kết quả kiểm
tra cho thấy nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chưa tuân thủ đầy đủ quy định của
pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định về tính, nộp
phí, niêm yết Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, quản lý, hạch toán tiền gửi
thuộc đối tượng bảo hiểm, chấp hành quy định thông tin báo cáo đối với Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam.
Thông qua hoạt động kiểm tra tại chỗ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đánh giá được
tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; phát hiện những tồn tại, của
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để kiến nghị xử lý kịp thời. Đội ngũ cán bộ kiểm tra
kết hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi, giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về mục
tiêu hoạt động, vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
trong thực hiện quy định về bảo hiểm tiền gửi. Ngược lại, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
tiếp nhận phản hồi, vướng mắc từ phía đơn vị để có điều chỉnh phù hợp hoặc kiến nghị
với cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện chính sách.
Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam áp dụng nhiều giải pháp nâng cao chất
lượng kiểm tra, bao gồm: i) xây dựng Quy chế kiểm tra, văn bản hướng dẫn công tác
kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Luật Bảo hiểm tiền gửi; ii) các
đơn vị trong toàn hệ thống chủ động triển khai kế hoạch được phê duyệt tháng, quý đảm
bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; iii) tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ
cán bộ kiểm tra; và iv) phối hợp chặt chẽ giữa các Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi khu vực
và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trong thanh kiểm tra, chia sẻ thông tin và xử lý hiệu
quả vi phạm.
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Để khắc phục tình trạng tính chưa đúng phí bảo hiểm tiền gửi, đoàn kiểm tra chỉ dẫn
nguyên nhân sai sót, hướng dẫn lại cán bộ chuyên trách của các tổ chức tham gia bảo
hiểm tiền gửi xác định chính xác các loại tiền gửi thuộc đối tượng tính và không tính phí;
yêu cầu các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có văn bản chỉ đạo các Chi nhánh chú
trọng khai báo mã sản phẩm tiền gửi đúng đối tượng, hạch toán theo đúng quy định; đề
nghị các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ
thông tin báo cáo và niêm yết Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Số Ngân hàng hợp tác xã và QTDND được kiểm tra 2010-2014
Loại hình tổ chức

2010

2011

2012

2013

2014

Tổ chức tín dụng phi
ngân hàng*

3

Ngân hàng hợp tác xã

-

1

-

-

1

Quỹ tín dụng nhân dân

249

264

252

307

350

Tổng số

252

265

252

307

351

* Từ khi có Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012, tổ chức tín dụng phi ngân hàng không còn là tổ chức tham gia BHTG

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Định hướng hoạt động kiểm tra
Đối với hệ thống ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiệp vụ
kiểm tra định kỳ 2 năm hoặc định kỳ hàng năm khi có đề xuất từ ngân hàng được kiểm
tra; kiểm tra lần đầu không chậm hơn 6 tháng kể từ ngày ngân hàng mới thành lập khai
trương hoạt động.

Kết quả hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn
Số liệu đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi giai đoạn 2010 - 2014
Đơn vị: tỷ đồng
Thời điểm

Tiền gửi

Trái phiếu

Tổng số tiền

có kỳ hạn

Chính phủ

đầu tư

Cuối 2010

6.570,0

29,7

6.599,7

Cuối 2011

8.845,0

69,8

8.914,8

Cuối 2012

12.020,0

50,0

12.070,0

Cuối 2013

2.530,0

13.144,3

15.674,3

Cuối 2014

50,0

20.118,9

20.168,9

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Sau khi Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu lực, vốn tạm thời nhàn rỗi được chuyển dần sang
đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Tính đến hết ngày 31/12/2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam đã đầu tư 20.118,9 tỷ đồng vào trái phiếu Chính phủ.
Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chủ động bám sát diễn biến thị trường tài
chính nhằm đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro danh
mục đầu tư, góp phần đảm bảo thanh khoản cần thiết cho hoạt động.
Quy mô nguồn vốn và tỷ lệ nguồn vốn/ số dư tiền gửi được bảo hiểm 2005-2014

Đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
kiểm tra theo định kỳ 2 năm một lần (đơn vị có nguồn vốn hoạt động từ 50 tỷ đồng trở
lên), 3 năm một lần (đơn vị có nguồn vốn hoạt động dưới 50 tỷ đồng), và định kỳ hàng
năm (Quỹ tín dụng nhân dân được phân loại và cảnh báo ở mức 4 và 5). Toàn hệ thống
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam dự kiến thực hiện kiểm tra 388 tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi trong năm 2015.

Quản lý và sử dụng nguồn vốn
Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi


Điều 30, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Nguồn vốn hoạt động của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm: 1. Vốn điều lệ của tổ chức bảo hiểm tiền
gửi do ngân sách nhà nước cấp; 2. Nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi; 3.
Nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức bảo
hiểm tiền gửi; 4. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật”;



Điều 31, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được
sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu
Ngân hàng Nhà nước và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước.”
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Định hướng hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn
Sau khi có quy định của Hội đồng quản trị về đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam được định hướng rõ hơn. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục phân bổ tỷ
trọng đầu tư lớn (khoảng 95%) vào trái phiếu Chính phủ trong khi vẫn duy trì một tỷ lệ
nhỏ tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (khoảng 5%). Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng
nghiên cứu triển khai tham gia giao dịch tín phiếu Ngân hàng Nhà nước qua Sở giao
dịch Ngân hàng Nhà nước.

Thông tin tuyên truyền
Kết quả hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức công chúng
Công tác thông tin tuyên truyền trong năm 2014 được thực hiện hiệu quả với mục tiêu
nâng cao hiểu biết công chúng về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, hoạt động
truyền thông đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam đã hoàn thành Kỷ yếu 15 năm xây dựng và trưởng thành của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam, phim phóng sự 15 năm thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, phim phóng sự tọa
đàm ”Sự an toàn của các tổ chức tín dụng và chính sách bảo hiểm tiền gửi”.
Đặc biệt, các ẩn bản phẩm định kỳ như Trang thông tin điện tử và Tờ Thông tin Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam liên tục được cải tiến, nâng cao chất lượng, có sự tham gia viết bài,
trả lời phỏng vấn, trao đổi thông tin của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân
hàng và các nhà hoạch định chính sách có uy tín. Tờ Thông tin Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam được đánh giá có chất lượng ngang hàng với tạp chí chuyên ngành. Website Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam cập nhật hàng tháng hơn 50 tin, bài trên trang tiếng Việt và tiếng
Anh.

Định hướng hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức công chúng
Ngoài các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về bảo hiểm tiền gửi đối với
các đối tượng liên quan đến chính sách, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đặt mục tiêu thực
hiện hiệu quả đề tài nghiên cứu cải tiến Website, tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng
chương trình tuyên truyền có nội dung thiết thực với người gửi tiền trên các báo chuyên
trang, Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Hà Nội có chất lượng ngày càng cao.
Tới đây, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tập trung hướng truyền thông về chính sách với sự
hợp tác của các báo mạng có số lượng truy cập lớn. Đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam đang xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Phổ biến kiến thức cho người
dân”, tập trung phổ biến cách thức quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và tuyên truyền
chính sách về bảo hiểm tiền gửi.
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Hạn mức trả tiền bảo hiểm và công tác chi trả tiền bảo hiểm
Quy định về hạn mức và trả tiền bảo hiểm
Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức trả tiền bảo
hiểm theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Hiện nay, hạn mức trả
tiền bảo hiểm là 50 triệu đồng Việt Nam, hạn mức này đã được duy trì từ năm 2005 đến
nay.
Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc
biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả
năng thanh toán mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản
hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất
khả năng chi trả cho người gửi tiền.
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm.

Kết quả hoạt động trả tiền bảo hiểm
Trong năm 2014 không ghi nhận trường hợp phát sinh chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi. Tuy
nhiên, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, một số tổ chức tham gia bảo hiểm
tiền gửi đang lâm vào tình trạng có nguy cơ mất khả năng chi trả và thanh toán, Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra - Giám sát ngân
hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để tìm giải pháp cơ cấu lại một
cách toàn diện, định hướng xử lý đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nguy cơ
phá sản; chuẩn bị sẵn phương án xử lý để chi trả bảo hiểm kịp thời theo đúng quy định.
Từ khi thành lập đến hết năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện chi trả tiền
bảo hiểm tại 39 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cho 1.828 người gửi tiền được bảo
hiểm. Tổng số tiền chi trả là 26,78 tỷ đồng.

Thanh lý và thu hồi nợ
Quy định của pháp luật về thanh lý và thu hồi nợ
Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trở thành chủ nợ của tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với số tiền bảo hiểm phải trả cho người được bảo
hiểm kể từ ngày trả tiền bảo hiểm theo thông báo; được tham gia quản lý, thanh lý tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Kết quả hoạt động thanh lý và thu hồi nợ
Ngoài việc xóa nợ cho các quỹ tín dụng nhân dân giải thể được chi trả tiền bảo hiểm
trước năm 2005 trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam đã bám sát tình hình thanh lý tại các quỹ tín dụng nhân dân được chi trả từ
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sau năm 2005 để tối đa hóa giá trị thu hồi đối với số tiền bảo hiểm đã chi trả. Tính đến
hết năm 2014, tổng số tiền thu hồi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lũy kế từ năm 2000
là 9,243 tỷ đồng.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không còn chức
năng hỗ trợ tài chính đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nguy cơ mất khả
năng chi trả. Đối với số nợ cho vay hỗ trợ trước năm 2013, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
đã bám sát tình hình phục hồi hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được
hỗ trợ nhằm đôn đốc thu hồi số nợ còn tồn động. Số thu hồi nợ cho vay hỗ trợ tài chính
năm 2014 đạt 200 triệu đồng, tổng dư nợ còn lại là 230 triệu đồng.
Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gắn với vòng đời của
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
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Xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Sau khi Luật Bảo hiểm tiền gửi được ban hành, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động
phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đến nay có hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm tiền gửi được ban
hành.
Các văn bản dưới luật được ban hành sau khi Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu lực

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG

2014
Năm
2013

Năm
2014

Văn bản

Nội dung

Nghị định số 68/2013/ND-CP ngày
28/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày
13/8/2013 của Thủ tướng Chính
phủ

Về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam và quy định chức năng,
nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam

Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày
13/8/2013 của Thủ tướng Chính
phủ

Về tổ chức và hoạt động của Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày
8/4/2014 của Bộ Tài chính

Quy định về chế độ tài chính đối với
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư số 24/2014/TT-NHNN
ngày 9/9/2014 của Ngân hàng Nhà
nước

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt
động bảo hiểm tiền gửi

Sự ra đời của Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tạo cơ
sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng hệ thống văn bản quản trị và điều
hành. Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã ban hành được 06 văn bản, gồm
05 văn bản quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và 01 văn bản điều hành
thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. Cụ thể:
 Quy chế dân chủ cơ sở tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành theo Quyết định số
80/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 04/4/2014 của Hội đồng quản trị.
 Quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban
hành kèm Quyết định số 138/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 29/5/2014.
 Quy định tạm thời về việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, điều động luân chuyển lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị tại Trụ sở chính ban hành
theo Quyết định số 156/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 16/6/2014;
 Quy chế quản lý tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết
định số 222/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 01/8/2014 của Hội đồng quản trị.
 Quy chế ban hành các văn bản quản trị và điều hành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban
hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 8/12/2014.
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 Quyết định sửa đổi một số điều của Hướng dẫn Quy chế giám sát từ xa đối với Ngân
hàng Thương mại ban hành theo Quyết định số 628 ngày 31/12/2010 và Quyết định
số 205 ngày 09/7/2012 của Tổng giám đốc.

Quản trị điều hành và kiện toàn bộ máy tổ chức
Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch tái cấu trúc
Trụ sở chính và Chi nhánh; triển khai kịp thời các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ
nhiệm lại cán bộ do thay đổi cơ cấu tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức ổn định, phát
triển bền vững, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cán bộ, viên chức và người lao động.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác
tổ chức, cán bộ theo quy định, chú trọng đến yếu tố đào tạo nguồn cán bộ cho tương lai.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang xây dựng kế hoạch thành lập các ủy ban chuyên môn
giúp việc Hội đồng quản trị; Căn cứ thực tế và yêu cầu, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ
nghiên cứu, đề xuất mở thêm các Chi nhánh khu vực và/hoặc Văn phòng đại diện.

Đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động thực hiện và hoàn thành hiệu quả việc xây
dựng kế hoạch đào tạo mang tính thực tiễn cao với mục tiêu trang bị cho đội ngũ nhân
viên đầy đủ năng lực, kiến thức nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức 4 khóa đào tạo nghiệp vụ với
243 lượt cán bộ tham dự về phân tích tài chính ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng
nhân dân, nghiệp vụ báo chí truyền thông, nghiệp vụ kế toán và công nghệ thông tin.
Trong khuôn khổ Dự án FSMIMS, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức nhiều khóa đào
tạo về quản lý thay đổi và quản lý hệ thống công nghệ thông tin cho hơn 600 lượt cán
bộ trong toàn hệ thống. Ngoài ra, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn phối hợp với đơn vị
đào tạo đối tác cử 83 lượt cán bộ tham dự 19 khóa đào tạo chuyên ngành về quản lý và
đánh giá tín dụng, quản lý nợ xấu tín dụng của ngân hàng thương mại, tin học, quản lý
dự án, v.v.

Lễ khởi động Gói thầu DG#1 - Dự án FSMIMS

Dự án FSMIMS
Xác định xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung, tích hợp là yếu tố quan trọng
hỗ trợ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từng bước phát triển
phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa
ngân hàng (Dự án FSMIMS) đang được triển khai theo kế hoạch.
Trong năm 2014, với sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Học viện Nghiên cứu Nomura (NRI),
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã hoàn thiện Hồ sơ mời thầu và việc lựa chọn nhà thầu gói
thầu “Cung cấp, lắp đặt và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin & truyền thông cho quy
trình nghiệp vụ tiên tiến của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” DG#1 theo đúng hướng dẫn
của Ngân hàng Thế giới và các quy định hiện hành tại Việt Nam về đấu thầu.
Tháng 11/2014, Hợp đồng gói thầu DG#1 được ký kết giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
và Công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS) và dự kiến Hợp đồng DG#1 sẽ hoàn thành vào
tháng 10/2016 với kỳ vọng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sở hữu và làm chủ một hệ thống
tập trung có thiết kế mở, đảm bảo tính bảo mật, tích hợp, khả năng mở rộng, độ tin cậy
và đáp ứng yêu cầu của quy trình nghiệm vụ mới.
Kết quả dự kiến của hệ thống hoàn thiện gồm có: (i) Phần mềm ứng dụng cho nghiệp

Hội thảo tập huấn nâng cao nghiệp vụ truyền thông và viết tin bài, Hạ Long 8/2014
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vụ mới; (ii) Kho dữ liệu tập trung lưu trữ các dữ liệu cần thiết của Bảo hiểm tiền gửi Việt

hiểm tiền gửi Việt Nam. Song song với việc chọn tư vấn gói thầu DT#3, Bảo hiểm tiền

Nam, bao gồm: giám sát rủi ro, tài chính, xử lý, quản lý thông tin và hậu cần; (iii) Truy

gửi Việt Nam sẽ thực hiện chọn tư vấn “Nâng cao năng lực thể chế cho Bảo hiểm tiền

cập kho dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, chia sẻ thông tin về chế độ báo cáo của Ngân

gửi Việt Nam” DT#4 nhằm mục đích hỗ trợ Ban lãnh đạo thiết kế và triển khai Chiến lược

hàng Nhà nước áp dụng với các tổ chức tín dụng và các thông tin về thị trường tài chính

“Nâng cao năng lực thể chế, kế hoạch đào tạo phù hợp cho cấp lãnh đạo của Bảo hiểm

thu thập tại kho dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước; (iv) Thiết lập cơ sở dữ liệu hiện đại

tiền gửi Việt Nam” khi hệ thống mới được vận hành.

với các công cụ truy vấn dữ liệu tiên tiến; (v) Hệ thống ERP (Quản lý nguồn lực nội bộ)

Hệ thống công nghệ thông tin

hỗ trợ các hoạt động quản lý nội bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ kế toán, ngân sách,
nguồn nhân lực đến quản lý tài liệu và kiểm toán nội bộ; và (vi) Trung tâm phục hồi sau
thảm họa.
Ngoài ra, Đơn vị tư vấn International Development Advisors (IDA) đã triển khai Hợp đồng
DT#2 về “Quản lý thay đổi” đã ký kết với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. IDA đã hoàn thiện
và bàn giao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: (i) Báo cáo khởi động dịch vụ; (ii) Báo cáo
đánh giá hiện trạng; (iii) Khung chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; (iv)
Chiến lược quản lý thay đổi; (v) Kế hoạch quản lý thay đổi; (vi) Phương pháp luận quản
lý thay đổi; (vii) Sổ tay quản lý thay đổi.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của Dự án FSMIMS là triển khai các hoạt động
của Hợp đồng DG#1. Toàn bộ các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam sẽ được tin học hóa qua 7 Module. Dự kiến trong năm 2015, phần mềm Quản
lý Báo cáo & Tài liệu (DCM) và phần mềm Quản lý nguồn nhân lực (HRM) sẽ được vận
hành trong toàn hệ thống; Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dự phòng với các thiết bị máy
chủ hiện đại được thiết lập; và Trụ sở chính cùng các Chi nhánh sẽ được trang bị hệ
thống Video Conference kết nối mạng.
FIS và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 25 khóa đào tạo cho cán bộ kỹ
thuật và nghiệp vụ về phần mềm HRM, 8 khóa về DMC, 03 khóa về chuyển giao công
nghệ và quản trị dự án, 5 khóa về quản lý. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thực hiện
tuyển chọn đơn vị tư vấn về “Xác
nhận hệ thống công nghệ thông
tin độc lập của bên thứ ba” DT#3
để hỗ trợ Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam xác nhận chất lượng các kết
khuôn khổ gói thầu DG#1 theo
Hợp đồng đã ký. Đây sẽ là căn cứ
cho Ban lãnh đạo Bảo hiểm tiền

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và có những hạn chế nhất định. Nhân sự công nghệ
thông tin chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng so với yêu cầu hiện tại và trong
ngắn hạn; chế độ lương đặc thù cho công tác; kinh phí đầu tư hạn hẹp cũng ảnh hưởng
đến chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin.

Nghiên cứu ứng dụng

gửi Việt Nam đưa ra quyết định
chấp thuận kết quả bàn giao của
của dự án quan trọng này cho Bảo

Trong năm 2014, các hoạt động văn phòng đã được số hóa qua việc ứng dụng chính
thức Hệ thống tự động hóa văn phòng trong toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
cho việc quản lý công văn đi đến, lịch công tác, thư viện điện tử và quản lý tài sản dùng
chung.

Trong thời gian tới, ngoài việc đảm bảo duy trì hệ thống công nghệ thông tin hoạt động
ổn định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như
tiếp tục chỉnh sửa các phần mềm theo yêu cầu và phù hợp với các văn bản hướng dẫn
liên quan đến Luật Bảo hiểm tiền gửi mới được ban hành.

quả đầu ra do FIS bàn giao trong

gói thầu DG#1 và tối đa hóa lợi ích

Cùng với việc duy trì hệ thống hoạt
động ổn định, Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng
và phát triển ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác nghiệp vụ
và quản trị điều hành nhằm đổi mới,
nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt
động. Cụ thể, phần mềm kết xuất
mẫu biểu báo cáo giám sát được
chỉnh sửa theo các văn bản do
Ngân hàng Nhà nước ban hành và
có hiệu lực trong năm 2014. Phần
Lễ ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt và tích hợp
mềm hỗ trợ áp dụng cho hơn 1.000
hệ thống công nghệ thông tin
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi,
đóng góp tích cực cho công tác giám sát hiệu quả, kịp thời.

Ban lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam làm việc
với Công ty tư vấn IDA

Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai thực hiện 01 Đề tài cấp cơ sở
về “Phương pháp đánh giá và cảnh báo sớm rủi ro đối với các ngân hàng thương mại”.
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về hàm lượng nghiên cứu và tính ứng
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dụng thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu của Đề tài hoàn toàn có thể ứng dụng trong hoạt
động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đồng thời có giá trị tham khảo hữu ích cho các cơ
quan thực hiện chức năng giám sát ngân hàng tại Việt Nam.
Tính chung cả giai đoạn 2000-2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai thực hiện
12 Đề tài nghiên cứu ứng dụng cấp cơ sở và được Ngân hàng Nhà nước giao chủ trì
thực hiện 03 Đề tài cấp ngành. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng tham gia thực hiện 01
Đề tài cấp Nhà nước do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương chủ trì.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch
nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào các nội dung chủ yếu như nâng cao hiệu quả chính
sách bảo hiểm tiền gửi và bảo vệ người gửi tiền; nghiên cứu đóng góp xây dựng và triển
khai Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động
nghiệp vụ; tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và
sản phẩm tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trong kiểm soát, kiểm
toán nội bộ, tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, quản lý tài chính, công nghệ thông tin,...
Đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thực hiện Đề tài cấp ngành 2015 được Ngân
hàng Nhà nước giao chủ trì về nội dung: “Hành vi người gửi tiền và các yếu tố tác động
đến hành vi người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”. Một trong những ý
nghĩa của Đề tài là đề xuất các giải pháp và hàm ý chính sách về đảm bảo an toàn trong
hoạt động ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống, nâng cao hiểu biết và niềm tin
công chúng. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước và các cơ
quan hữu quan xây dựng chính sách quản lý đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân
hàng, chính sách truyền thông, chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì ổn định
hệ thống, ngăn ngừa rút tiền hàng loạt. Việc thực hiện thành công Đề tài còn là cơ sở
quan trọng để các ngân hàng thương mại thiết kế chính sách tiền gửi và điều chỉnh hoạt
động của mình.
Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến năm 2020
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và tầm nhìn đến năm 2025 đã được Ban lãnh đạo định hướng với hai giai đoạn chính:
i) định hướng đến năm 2020 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoàn thiện chức năng, nhiệm
vụ quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi; và ii) đến năm 2025, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
phấn đấu trở thành tổ chức bảo hiểm tiền gửi hiệu quả theo thông lệ quốc tế. Chiến lược
dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015 và trình phê duyệt vào đầu năm 2016.

Hợp tác quốc tế
Việc tăng cường hợp tác quốc tế được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong năm
2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế
nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả của hệ thống như triển khai các chương
trình hợp tác song phương; tổ chức và tham dự các hội nghị, hội thảo trong nước và
quốc tế; khảo sát các tổ chức bảo hiểm tiển tiền gửi quốc tế. Trong năm 2014, Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của IADI và các
cuộc khảo sát của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi, bao gồm ”Mở rộng nguồn lực và cách
sử dụng quỹ bảo hiểm tiền gửi” của Tổng Công ty bảo hiểm tiền gửi Đài Loan, ”Chế độ
báo cáo tài chính quốc tế và Đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi” của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi
Ấn Độ, ”Các vấn đề xuyên quốc gia của Uỷ ban Châu Á Thái Bình Dương” (APRC), ”Tái
cấu trúc của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Ba Lan”, ”Khảo sát thường niên IADI 2014”, 02
khảo sát của APRC về ”Tỷ lệ quỹ bảo hiểm tiền gửi mục tiêu và nhu cầu đào tạo năm
2015”.
Các tổ chức bảo hiểm tiền gửi ký thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn chú trọng phát triển những mối quan hệ hợp tác song
phương, đặc biệt là với các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong khu vực, trong đó nổi bật
có hoạt động hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật cho Quỹ bào vệ người gửi tiền Lào (DPF) trong
khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác được ký năm 2011. Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam trong vai trò là tổ chức thành viên của IADI, đã chia sẻ kinh nghiệm gia nhập
IADI với DPF và được phía bạn đánh giá cao.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và tích cực triển khai
những cam kết trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác và mở rộng mối quan hệ với các tổ
chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến trên thế giới. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ mở rộng
các kênh hợp tác quốc tế, chủ động tổ chức các hội thảo có sự tham gia của chuyên gia
nước ngoài và tận dụng hỗ trợ kỹ thuật từ IADI.

Họp nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Việc học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức bảo hiểm tiền gửi và thông lệ quốc tế tốt nhất
có ý nghĩa quan trọng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, góp phần vào sự phát triển tổ
chức vững mạnh và đóng góp cho sự ổn định, an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân
hàng Việt Nam.
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Thống kê số lượng tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi đang trong
quá trình nghiên cứu thành lập

Hội nghị thường niên APRC 2014 và Hội thảo quốc tế về bảo hiểm tiền gửi và
xử lý ngân hàng, Kyoto - Nhật Bản, tháng 4/2014

Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế

Các tổ chức tham gia IADI
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế
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thăm và làm việc tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
tháng 02/2014

45

46

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo thường niên 2014

47

Xây dựng cơ bản

Những hạn chế về nguyên tắc hoạt động độc lập, khách quan sẽ được khắc phục.

Trong toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hiện có 4 Chi nhánh đã hoàn thành đầu
tư xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc, Chi nhánh khu vực Đồng bằng Sông
Cửu Long (2004), Chi nhánh Bắc Trung Bộ (2005), Chi nhánh Hồ Chí Minh (2006), Chi
nhánh Đông Bắc Bộ (2008). Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các Chi nhánh trên
đã đem lại nhiều hiệu quả, tạo nơi làm việc ổn định và tiện nghi cho toàn thể cán bộ tại
các Chi nhánh. Các Trụ sở khang trang với biển hiệu mang thương hiệu của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam góp phần xây dựng hình ảnh và vai trò của tổ chức đối với người gửi
tiền và tổ chức tín dụng.

Công tác kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên, đúng trình tự, thống nhất và
đạt kết quả tốt trên tất cả các mặt. Các đơn vị luôn nêu cao vai trò tự kiểm soát, thực
hiện kiểm tra chéo nhằm giảm thiểu những sai sót, bất cập, tồn tại, đề ra biện pháp khắc
phục hiệu quả. Trong năm 2014, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai được 56 cuộc kiểm tra đối với các Phòng - ban Trụ sở chính, Chi
nhánh khu vực; thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu mua
sắm tài sản. Qua kiểm soát và kiểm tra, phát hiện và chỉnh sửa kịp thời sai sót tồn tại
giúp Ban lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, sử dụng hiệu
quả nguồn lực hiện có. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện tốt công tác phòng
chống tham nhũng trong hệ thống như nghiêm túc kê khai tài sản thu nhập đối với cán
bộ quản lý; thực hiện công khai, minh bạch mua sắm.

Hiện một số Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở vẫn đang được triển khai, bao gồm Dự án Trụ
sở chính - dự kiến chính thức khởi công công trình vào tháng 12/2015; Dự án Trụ sở Chi
nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được khởi công từ tháng 6/2012 và dự kiến hoàn
tất công trình vào Quý I/2016 và đưa vào sử dụng trong Quý II/2016.

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam Bắc Trung bộ tại Vinh, Nghệ An

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam Đông Bắc bộ tại Hải Phòng

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản dưới luật, mô hình kiểm soát của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam đã thay đổi căn bản. Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là đại diện
chủ sở hữu vốn nhà nước, bổ nhiệm không quá 03 Kiểm soát viên giúp Ngân hàng Nhà
nước kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, kiểm tra tính hợp pháp, trung
thực của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện quyền chủ sở hữu về quản
trị điều hành công việc.
Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ giúp thực hiện kiểm toán hoạt động
của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Phòng Kiểm soát và kiểm toán nội bộ được đổi thành
Phòng Kiểm soát nội bộ.
Từ thay đổi căn bản trên, hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam đã tách bạch hoạt động kiểm soát của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với hoạt
động kiểm toán của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban điều hành.

Đối với hoạt động xây dựng quy trình nghiệp vụ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang tiến
hành các bước theo quy trình để ban hành Quy định về Kiểm soát nội bộ. Hiện Dự thảo
của Quy định đang được thẩm định và sẽ được ban hành sau khi có Quy chế về tổ chức
và hoạt động của các Phòng - ban tại Trụ sở chính. Bảo hiểm tiền gửi Việt nam đặt mục
tiêu ban hành Quy định về Kiểm soát nội bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2014
Đơn vị: đồng
TÀI SẢN
I

Tiền và tương đương tiền

31.596.224.346

1

Tiền mặt tại quỹ

2

Tiền gửi ngân hàng

II

Đầu tư

19.957.161.002.523

1

Chứng khoán đầu tư chờ đến ngày đáo hạn

19.957.161.002.523

2

Đầu tư khác

III

Các khoản phải thu

IV

Vật liệu, dụng cụ

V

Tài sản cố định

1

Tài sản cố định hữu hình

62.370.022.440

2

Tài sản cố định vô hình

20.810.425.818

3

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

90.925.663.127

VI

Tài sản khác

431.114.236
31.165.110.110

50.000.000.000
890.102.052.254
1.306.378.826
174.106.111.385

7.888.891.563

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

21.062.160.660.897

NGUỒN VỐN
I

Nợ phải trả

1

Phải trả cán bộ công nhân viên

2

Phải trả người bán

3

Phải trả phải nộp khác

4

Quỹ dự phòng nghiệp vụ

5

Quỹ khen thưởng và phúc lợi

II

Nguồn vốn chủ sở hữu

5.632.459.085.569

1

Nguồn vốn hoạt động

1.004.730.040.000

2

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3

Quỹ đầu tư phát triển

4

Quỹ dự phòng tài chính

5

Lợi nhuận chưa phân phối

39.529.209.372

6

Nguồn kinh phí sự nghiệp

7.183.209.948

7

Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.429.701.575.328
14.491.187.787
4.738.365.301
61.514.526.669
15.331.558.046.209
17.399.449.362

455.901.945
4.107.404.195.908
472.928.204.258

228.324.138
21.062.160.660.897

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
1

Nguồn vốn khấu hao

2

Chứng khoán theo mệnh giá đang giữ

3

Lãi vay quá hạn chưa thu được

97.518.684.005
19.310.074.200.000
392.817.294

ĐỊNH HƯỚNG CỦA
BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
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Định hướng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam năm 2015
1. 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 bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực
tiễn triển khai. Đặc biệt, tích cực tham gia xây dựng dự thảo Thông tư của
NHNN hướng dẫn về cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam. Khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản quản trị,
điều hành phù hợp với Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản hướng dẫn,
đảm bảo hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được triển khai đúng
pháp luật, bài bản và hiệu quả.
2. Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 báo cáo Ngân hàng Nhà nước trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam .
3. Triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng
tới các chuẩn mực quốc tế, tập trung vào các hoạt động giám sát từ xa, kiểm
tra tại chỗ, tuyên truyền chính sách BHTG, tham gia vào quá trình kiểm soát
đặc biệt tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của NHNN, chi trả tiền bảo
hiểm, xử lý nợ và thanh lý tài sản.
4. Nghiên cứu đề xuất với Ngân hàng nhà nước 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.
5. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao, nâng cao năng lực tài
chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
6. 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.
7. Chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Triển khai hiệu quả Dự án
FSMIMS; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế nhằm
từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động bảo hiểm tiền gửi
tại Việt Nam.
8. Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin với Ngân hàng Nhà nước và các
cơ quan bộ, ngành nhằm góp phần tích cực trong đảm bảo an toàn hoạt
động ngân hàng tại Việt Nam.

Thông tin xin gửi về:

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tầng 14, Capital Tower
109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3 974 2886

Fax: (84-4) 3 9742866

Email: phan-thi-thanh.binh@div.gov.vn
Website: www.div.gov.vn

