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TRONG SỐ NÀY, XIN GIỚI THIỆU 

VỚI QUÝ BẠN ĐỌC: 

NGÂN HÀNG 

 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM 

SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI 

CÁC TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG 

 QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP 

GIẤY PHÉP VÀ TỔ 

CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI, CHI NHÁNH NGÂN 

HÀNG NƯỚC NGOÀI 

 

 

NGÂN HÀNG 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM SOÁT 

ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG  

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung các quy 

định về giới hạn hoạt động của tổ chức 

tín dụng (TCTD), Luật sửa đổi, bổ sung 

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 

được đánh giá là có những sửa đổi khá 

toàn diện các quy định về kiểm soát đặc 

biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh 

lý các TCTD. 

Theo đó, một số quy định được sửa đổi, 

bổ sung đáng lưu ý như sau: 

1. Kiểm soát đặc biệt 

❖ Trường hợp đặt TCTD vào kiểm 

soát đặc biệt 

➢ TCTD được xem xét đặt vào kiểm 

soát đặc biệt khi lâm vào một trong các 

trường hợp sau đây: 

• Mất, có nguy cơ mất khả năng chi 

trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng 

thanh toán theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Số lỗ lũy kế của TCTD lớn hơn 

50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ 

BẢN TIN PHÁP LUẬT  
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 

 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                     Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 04/12 đến 09/12 năm 2017 

 

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin tại Trang thông tin của Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Luật Hà 

Nội: https://www.facebook.com/bomonluattaichinhnganhanghlu/ 

    Trang 2 

dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất; 

• Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu 

kém theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Không duy trì được tỷ lệ an toàn 

vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

130 của Luật các TCTD trong thời hạn 

12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn 

thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên 

tục. 

➢ Khi có nguy cơ mất khả năng chi 

trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán, 

TCTD phải kịp thời báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, 

các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp 

dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề 

xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà 

nước. 

❖ Quyết định đặt TCTD vào kiểm 

soát đặc biệt 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết 

định đặt TCTD thuộc các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 145 của Luật 

này vào kiểm soát đặc biệt và thành lập 

Ban kiểm soát đặc biệt để kiểm soát hoạt 

động của tổ chức tín dụng đó. 

❖ Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước 

đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc 

biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay 

tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối 

với tổ chức tín dụng đó được chuyển 

thành dư nợ cho vay đặc biệt. 

❖ Chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết 

định chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với 

TCTD được kiểm soát đặc biệt thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ TCTD được kiểm soát đặc biệt 

khắc phục được tình trạng dẫn đến 

TCTD đó được đặt vào kiểm soát đặc 

biệt và tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn 

quy định tại Điều 130 của Luật các 

TCTD; 

➢ Trong quá trình kiểm soát đặc 

biệt, TCTD được kiểm soát đặc biệt 

được sáp nhập, hợp nhất vào TCTD 

khác hoặc bị giải thể; 
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➢ Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản 

tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản để xử lý theo thủ tục phá 

sản cho tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt. 

❖ Khoản vay đặc biệt 

➢ TCTD được kiểm soát đặc biệt 

được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà 

nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các 

TCTD khác trong trường hợp sau đây: 

• Để hỗ trợ thanh khoản khi TCTD 

có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc 

lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, 

đe dọa sự ổn định của hệ thống trong 

thời gian TCTD được kiểm soát đặc biệt, 

bao gồm cả trường hợp TCTD đang thực 

hiện phương án cơ cấu lại đã được phê 

duyệt; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Để hỗ trợ phục hồi theo phương 

án phục hồi, phương án chuyển giao bắt 

buộc đã được phê duyệt. 

➢ Khoản vay đặc biệt được ưu tiên 

hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, 

kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm 

của TCTD trong trường hợp sau đây: 

• Khi đến hạn trả nợ, trừ trường hợp 

trong thời gian phương án cơ cấu lại 

chưa được phê duyệt hoặc trường hợp 

thay đổi phương án cơ cấu lại nhưng 

chưa được phê duyệt; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Khi giải thể, phá sản TCTD. 

2. Đánh giá thực trạng và quyết định 

chủ trương cơ cấu lại TCTD được 

kiểm soát đặc biệt 

❖ Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu 

TCTD được kiểm soát đặc biệt thuê tổ 

chức kiểm toán độc lập rà soát, đánh giá 

thực trạng tài chính, xác định giá trị thực 

của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ với các 

nội dung cụ thể theo yêu cầu của Ban 

kiểm soát đặc biệt. Việc thuê tổ chức 

kiểm toán độc lập phải hoàn thành trong 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

❖ Trường hợp TCTD được kiểm 

soát đặc biệt không hoàn thành việc thuê 

tổ chức kiểm toán độc lập trong thời hạn 
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quy định, Ban kiểm soát đặc biệt chỉ 

định tổ chức kiểm toán độc lập. 

❖ Trong thời hạn 04 tháng, kể từ 

ngày có quyết định thành lập Ban kiểm 

soát đặc biệt, TCTD được kiểm soát đặc 

biệt phải hoàn thành và gửi Ban kiểm 

soát đặc biệt kết quả tự đánh giá tổng thể 

thực trạng của TCTD đó và đề xuất chủ 

trương cơ cấu lại TCTD được kiểm soát 

đặc biệt. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Trên cơ sở đánh giá tổng thể thực 

trạng TCTD được kiểm soát đặc biệt, 

Ban kiểm soát đặc biệt đề xuất với Ngân 

hàng Nhà nước chủ trương cơ cấu lại 

TCTD được kiểm soát đặc biệt. 

3. Phương án phục hồi TCTD được 

kiểm soát đặc biệt 

❖ Trong thời hạn 02 tháng, kể từ 

ngày nhận được quyết định chủ trương 

cơ cấu lại theo phương án phục hồi, 

TCTD được kiểm soát đặc biệt phải 

hoàn thành việc xây dựng và trình Ban 

kiểm soát đặc biệt phương án phục hồi 

TCTD được kiểm soát đặc biệt. 

❖ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được phương án phục hồi của 

TCTD được kiểm soát đặc biệt, Ban 

kiểm soát đặc biệt đánh giá, báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước về tính khả thi của 

phương án phục hồi. 

❖ Trường hợp TCTD được kiểm 

soát đặc biệt không hoàn thành việc xây 

dựng phương án phục hồi hoặc phương 

án phục hồi không được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt thì Ngân hàng Nhà 

nước xem xét, quyết định hoặc trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương cơ cấu lại theo phương 

án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, 

chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản 

TCTD được kiểm soát đặc biệt theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 146 của 

Luật các TCTD. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Phương án phục hồi phải bao gồm các 

nội dung tối thiểu theo quy định tại Điều 

148a Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các 

TCTD năm 2017. Đồng thời, Luật sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 cũng quy định rất 

cụ thể về biện pháp hỗ trợ thực hiện 
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phương án phục hồi; tổ chức thực hiện 

phương án phục hồi; điều kiện của 

TCTD hỗ trợ… 

4. Phương án sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần 

vốn góp của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt 

Việc xây dựng, phê duyệt phương án sáp 

nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ 

cổ phần, phần vốn góp của TCTD được 

kiểm soát đặc biệt được thực hiện khi 

đáp ứng các điều kiện sau đây: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Được quyết định chủ trương sáp 

nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ 

cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 

147a của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các 

tổ chức tín dụng hoặc thuộc một trong 

các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần 

vốn góp quy định tại khoản 4 Điều 148, 

khoản 2 và khoản 4 Điều 148c của Luật 

này; 

➢ Có TCTD nhận sáp nhập, hợp 

nhất, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp đáp ứng 

các điều kiện theo quy định của pháp 

luật; 

➢ TCTD sau sáp nhập, hợp nhất bảo 

đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu 

bằng mức vốn pháp định và đáp ứng các 

tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 

130 của Luật này. 

Việc xây dựng và phê duyệt phương án, 

nội dung phương án sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần 

vốn góp của TCTD được kiểm soát đặc 

biệt và biện pháp hỗ trợ thực hiện 

phương án… được thực hiện theo quy 

định của Mục 1c Luật sửa đổi, bổ sung 

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017. 

5. Phương án chuyển giao bắt buộc 

Ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Ngân hàng Nhà nước trình Chính 

phủ quyết định chủ trương chuyển giao 

bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc 

biệt là ngân hàng thương mại cho bên 

nhận chuyển giao theo quy định tại Điều 

147a hoặc thuộc một trong các trường 
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hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, 

khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a 

hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật 

này khi có đủ các điều kiện sau đây: 

➢ Giá trị thực của vốn điều lệ và các 

quỹ dự trữ âm; 

➢ Có đề nghị của bên nhận chuyển 

giao. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng 

quy định rất cụ thể về việc xây dựng 

phương án, nội dung phương án chuyển 

giao bắt buộc; biện pháp hỗ trợ thực hiện 

và tổ chức thực hiện phương án chuyển 

giao bắt buộc; điều kiện của bên nhận 

chuyển giao; quyền của bên nhận 

chuyển giao và xử lý cổ phần, phần vốn 

góp vượt giới hạn quy định và xử lý 

pháp nhân đối với ngân hàng thương 

mại được kiểm soát đặc biệt sau khi 

chuyển giao bắt buộc. 

6. Phương án phá sản tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt 

❖ Ngân hàng Nhà nước trình Chính 

phủ quyết định chủ trương phá sản 

TCTD được kiểm soát đặc biệt theo quy 

định của Luật các TCTD và Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật các TCTD khi TCTD 

được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình 

trạng phá sản. 

❖ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày Chính phủ quyết định chủ trương 

phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt, 

Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm 

phối hợp với TCTD được kiểm soát đặc 

biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây 

dựng phương án phá sản TCTD được 

kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà 

nước xem xét. 

❖ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được phương án phá sản, 

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm 

xem xét, đánh giá tính khả thi của 

phương án, trình Chính phủ phê duyệt 

phương án phá sản tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức 

tín dụng năm 2017 có hiệu lực thi hành 

từ ngày 15/01/2018. 

BÍNH SÁCH 
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC CẤP 

GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT 

ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH 

NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ 

CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ 

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI 

VIỆT NAM  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 20/11/2017, Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

Thông tư số 17/2017/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 

quy định về việc cấp giấy phép và tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. 

Theo đó, Thông tư bổ sung thêm một số 

quy định mới về cấp đổi giấy phép, cấp 

bổ sung nội dung hoạt động vào giấy 

phép như sau: 

1. Nguyên tắc cấp đổi Giấy phép, cấp 

bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy 

phép 

Việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội 

dung hoạt động vào Giấy phép thực hiện 

theo nguyên tắc sau: 

❖ Ngân hàng Nhà nước không thực 

hiện cấp đổi đối với các nội dung hoạt 

động mà ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài không 

được phép thực hiện theo quy định pháp 

luật tại thời điểm cấp đổi; đồng thời, 

điều chỉnh tên nội dung hoạt động được 

phép phù hợp với quy định của Luật các 

tổ chức tín dụng. 

Giấy phép được cấp đổi thay thế tất cả 

các Giấy phép, chấp thuận (là một phần 

không thể tách rời của Giấy phép) mà 

Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đó trước thời điểm cấp đổi. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Đối với hoạt động kinh doanh, 

cung ứng dịch vụ ngoại hối; hoạt động 

kinh doanh vàng miếng; hoạt động kinh 

doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về 
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ngoại hối, tiền tệ, tài sản tài chính khác 

trên thị trường trong nước và trên thị 

trường quốc tế, việc cấp bổ sung nội 

dung hoạt động vào Giấy phép thực hiện 

theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà 

nước và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, 

cấp bổ sung nội dung hoạt động vào 

Giấy phép 

❖ Ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài có nhu cầu cấp 

đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung 

hoạt động vào Giấy phép lập hồ sơ theo 

quy định gửi qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước 

(qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng). 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước 

thực hiện việc cấp đổi Giấy phép hoặc 

cấp bổ sung nội dung hoạt động vào 

Giấy phép hoặc cấp đổi Giấy phép bao 

gồm cả nội dung cấp bổ sung theo đề 

nghị cho ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường 

hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

❖ Sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội 

dung hoạt động vào Giấy phép, ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Thực hiện thủ tục với cơ quan 

đăng ký kinh doanh về những thay đổi 

của Giấy phép theo quy định của pháp 

luật; 

➢ Công bố những thay đổi của Giấy 

phép trên các phương tiện thông tin của 

Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo viết 

hằng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo 

điện tử Việt Nam trong thời hạn 07 ngày 
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làm việc, kể từ ngày được Ngân hàng 

Nhà nước cấp đổi Giấy phép, cấp bổ 

sung nội dung hoạt động vào Giấy phép; 

➢ Ngân hàng thương mại phải thực 

hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp 

với nội dung Giấy phép cấp đổi, cấp bổ 

sung và thực hiện đăng ký với Ngân 

hàng Nhà nước theo quy định. 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể 

về hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép và 

bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy 

phép. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

ngày 05/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 


