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TÀI CHÍNH 

QUỐC HỘI THÔNG QUA DỰ 

TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2018  

Ngày 13/11/2017, Quốc hội khoá XIV, 

Kỳ họp thứ tư đã biểu quyết thông qua 

Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà 

nước năm 2018. Theo đó, một số nội 

dung được quyết nghị trong Nghị quyết 

như sau: 

 

1. Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 

2018 

❖ Tổng số thu Ngân sách Nhà nước 

(NSNN) là 1.319.200 tỷ đồng; 

❖ Tổng số chi NSNN là 1.523.200 

tỷ đồng; 

❖ Mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ 

đồng, tương đương 3,7% tổng sản phẩm 

trong nước, gồm: 

• Bội chi ngân sách trung ương là 

195.000 tỷ đồng, tương đương 3,54% 

GDP; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Bội chi ngân sách địa phương là 

9.000 tỷ đồng, tương đương 0,16% 

GDP. 

❖ Tổng mức vay của NSNN, bao 

gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả 

nợ gốc của NSNN là 363.284 tỷ đồng. 

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 
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2. Giao Chính phủ thực hiện một số 

biện pháp điều hành nhiệm vụ tài 

chính – ngân sách năm 2018 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Điều hành thâṇ troṇg chính sách 

tài khóa, phối hợp chăṭ che ̃ với chính 

sách tiền tê ̣nhằm hỗ trợ phát triển sản 

xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh 

tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế. Siết chăṭ kỷ luật tài 

chính - ngân sách, chấp hành dự toán 

NSNN đúng quy định của pháp luật. 

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công 

khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các 

luật thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật 

về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, 

bảo đảm tính trung lập của thuế, tăng 

cường vai trò chủ đạo của ngân sách 

trung ương và công tác quản lý thu; đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính về 

thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản 

xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp 

phát triển; taọ chuyển biến rõ nét trong 

viêc̣ chống thất thu, xử lý và ngăn chặn 

các hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

chuyển giá, trốn thuế; phấn đấu giảm tỷ 

lê ̣nơ ̣đoṇg thuế xuống dưới 5% tổng thu 

ngân sách nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ 

hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư 

phát triển, trong đó: Ưu tiên để đầu tư 

cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề, y tế công lập, chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Sau khi đã bố trí 

vốn bảo đảm hoàn thành các dự án đầu 

tư thuộc các lĩnh vực trên, được bố trí 

cho các công trình ứng phó với biến đổi 

khí hậu và các công trình quan trọng 

khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân 

sách địa phương. 

❖ Điều hành chi ngân sách nhà nước 

theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt 

để các khoản chi thường xuyên của từng 
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bộ, cơ quan trung ương và địa phương; 

giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, 

hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo 

sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm 

trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; 

đẩy mạnh việc thưc̣ hiêṇ khoán sử duṇg 

xe công.  

Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng 

ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với 

tăng cường giám sát trong quản lý thu, 

chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành 

chính sách làm tăng chi ngân sách nhà 

nước khi thật sự cần thiết và có nguồn 

bảo đảm. Thực hiện nghiêm Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật 

Phòng, chống tham nhũng, Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Giao các bộ, cơ quan trung ương 

và các địa phương tiếp tục thực hiện các 

quy định về chính sách tạo nguồn cải 

cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm 

chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối 

nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền 

lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân 

sách được giao. 

❖ Tổng mức phát hành trái phiếu 

Chính phủ năm 2018 không quá 50.000 

tỷ đồng, bao gồm cả số chuyển nguồn 

trái phiếu Chính phủ sang năm 2018 

(nếu có) để đầu tư cho các công trình, dự 

án đủ thủ tục đầu tư theo quy định. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Thực hiện nghiêm kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của 

Quốc hội… 

❖ Bám sát và thực hiện đúng Nghị 

quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về 

kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai 

đoạn 2016-2020. Kiểm soát chặt chẽ bội 

chi ngân sách nhà nước, bôị chi ngân 

sách điạ phương và mức vay nơ ̣ của 

ngân sách điạ phương; trong điều hành 

cần có biện pháp tích cực để giảm bội 

chi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

vay, sử dụng vốn vay và trả nợ.  

 

Nguồn ảnh: Internet 
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❖ Tổ chức đánh giá tổng kết việc áp 

dụng cơ chế tài chính đặc thù đối với 

một số lĩnh vực, tiến tới giảm dần áp 

dụng cơ chế đặc thù đối với nhiệm vụ 

quản lý nhà nước. Tăng cường quản lý 

các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân 

sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh 

bạch; khẩn trương tổ chức lại và đổi mới 

cơ chế quản lý các quỹ này, bảo đảm 

hoạt động đúng quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Bản dự toán Ngân sách Nhà nước 2018 

sẽ được thi hành từ ngày 01/01/2018 và 

áp dụng cho năm ngân sách 2018. 

BÍNH SÁCH 

NGÂN HÀNG 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIỚI HẠN 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG  

Ngày 20/11/2017, tại kỳ họp thứ tư, 

Quốc hội khoá 14 đã biểu quyết thông 

qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật các Tổ chức tín dụng 

Một trong những nội dung lớn được thể 

hiện trong Luật năm 2017 là đã bổ sung 

thêm việc giải thích khá nhiều các thuật 

ngữ nhằm đưa ra được cách hiểu thống 

nhất, đồng thời, Luật cũng sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung liên quan đến giới 

hạn hoạt động của các tổ chức tín dụng 

(TCTD), cụ thể: 

1. Một số thuật ngữ được giải thích 

trong Luật năm 2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật các Tổ chức tín 

dụng  

❖ Bổ sung thêm trường hợp người 

có liên quan là cá nhân, pháp nhân khác 

có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt 

động của TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được xác định theo quy định 

nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn 

bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 

thông qua hoạt động thanh tra, giám sát 

đối với từng trường hợp cụ thể. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Bổ sung thêm một số thuật ngữ: 

• Can thiệp sớm là việc NHNN yêu 

cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
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ngoài khắc phục tình trạng quy định tại 

khoản 1 Điều 130a của Luật này. 

• Kiểm soát đặc biệt là việc đặt một 

TCTD dưới sự kiểm soát trực tiếp của 

Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại 

Mục 1 Chương VIII của Luật này. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Phương án cơ cấu lại tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây 

gọi là phương án cơ cấu lại) là một 

trong các phương án sau đây: 

➢ Phương án phục hồi; 

➢ Phương án sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần 

vốn góp; 

➢ Phương án giải thể; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Phương án chuyển giao bắt buộc; 

➢ Phương án phá sản. 

• Phương án phục hồi là phương án 

áp dụng các biện pháp để TCTD được 

kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình 

trạng dẫn đến TCTD đó được đặt vào 

kiểm soát đặc biệt. 

• Phương án sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần 

vốn góp là phương án áp dụng khi có 

TCTD nhận sáp nhập, hợp nhất, có nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ 

phần, phần vốn góp của TCTD được 

kiểm soát đặc biệt. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Phương án chuyển giao bắt 

buộc là phương án chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt phải 

chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn 

góp cho bên nhận chuyển giao. 

• Bên nhận chuyển giao là TCTD 

trong nước, TCTD nước ngoài, nhà đầu 

tư khác có đề nghị được nhận chuyển 

giao bắt buộc và được cơ quan nhà nước 
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có thẩm quyền quyết định được nhận 

chuyển giao bắt buộc. 

• Tổ chức tín dụng hỗ trợ là TCTD 

được chỉ định tham gia quản trị, kiểm 

soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt 

động của TCTD được kiểm soát đặc 

biệt. 

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về 

trường hợp không được cấp tín dụng 

tại Điều 126 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Sửa đổi quy định “TCTD không 

được cho vay để góp vốn vào một TCTD 

khác trên cơ sở nhận tài sản bảo đảm 

bằng cổ phiếu của chính TCTD nhận 

vốn góp” thành “TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài không được cấp tín 

dụng để góp vốn, mua cổ phần của 

TCTD”. 

❖ Bổ sung thêm quy định: “Việc cấp 

tín dụng quy định tại các khoản 1, 3, 4, 

5 và 6 Điều này bao gồm cả hoạt động 

mua, đầu tư vào trái phiếu của doanh 

nghiệp”. 

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về 

trường hợp hạn chế cấp tín dụng tại 

Điều 127 
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❖ Sửa đổi quy định về đối tượng mà 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được cấp tín dụng không có bảo 

đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 127, 

cụ thể: “Kế toán trưởng của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, Chủ tịch 

và thành viên khác của Hội đồng quản 

trị, Trưởng ban và thành viên khác của 

Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc 

và các chức danh tương đương của quỹ 

tín dụng nhân dân”. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Bổ sung thêm quy định: “Tổng 

mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại 

khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức 

mua, đầu tư vào trái phiếu do các đối 
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tượng quy định tại các điểm a, c và d 

khoản 1 Điều này phát hành; tổng mức 

dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 4 

Điều này bao gồm cả tổng mức mua, 

đầu tư vào trái phiếu do các đối tượng 

quy định tại điểm e khoản 1 Điều này 

phát hành.” 

 

Nguồn ảnh: Internet 

4. Sửa đổi, bổ sung quy định về 

trường hợp giới hạn cấp tín dụng quy 

định tại Điều 128, theo đó: 

❖ Mức dư nợ cấp tín dụng quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 128 bao 

gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái 

phiếu do khách hàng, người có liên quan 

của khách hàng đó phát hành. 

❖ Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng 

để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái 

phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

❖ Trường hợp đặc biệt, để thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả năng 

hợp vốn của các TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài chưa đáp ứng được nhu 

cầu của một khách hàng thì Thủ tướng 

Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng 

tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 128 đối với 

từng trường hợp cụ thể. 

5. Bổ sung khoản 6 vào Điều 129 quy 

định về giới hạn góp vốn, mua cổ 

phần, cụ thể: 

Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại 

khoản 1 và khoản 3 Điều 129 không bao 

gồm mức góp vốn, mua cổ phần của 

công ty quản lý quỹ là công ty con, công 

ty liên kết của ngân hàng thương mại, 

công ty tài chính vào một doanh nghiệp 

từ các quỹ do công ty đó quản lý. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

6. Bổ sung thêm Điều 130a về Áp dụng 

can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Theo đó: 

❖ NHNN xem xét áp dụng can thiệp 

sớm đối với TCTD lâm vào một trong 

các trường hợp sau đây nhưng 

chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt 

theo quy định tại Điều 145 của Luật các 

TCTD: 
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• 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 

06 tháng liên tục; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Không duy trì được tỷ lệ khả năng 

chi trả trong thời gian 03 tháng liên tục; 

• Xếp hạng dưới mức trung bình 

theo quy định của NHNN. 

❖ NHNN xem xét áp dụng can thiệp 

sớm đối với chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài khi thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều 130a. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Trong thời gian 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được văn bản áp dụng can 

thiệp sớm của NHNN, TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải báo cáo 

NHNN thực trạng, nguyên nhân, 

phương án khắc phục tình trạng quy 

định tại khoản 1 Điều 130a và tổ chức 

triển khai thực hiện. NHNN có văn bản 

yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài điều chỉnh phương án khắc 

phục nếu xét thấy cần thiết. 

Thời hạn thực hiện phương án khắc phục 

tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày có 

văn bản áp dụng can thiệp sớm của 

NHNN. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Phương án khắc phục bao gồm 

một hoặc một số biện pháp sau đây: 

• Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt 

động, hạn chế các giao dịch lớn; 

• Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; 

tăng cường nắm giữ tài sản có tính thanh 

khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản 

và thực hiện các giải pháp khác để đáp 

ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn trong 

hoạt động ngân hàng; 

• Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối 

lợi nhuận; 
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• Cắt giảm chi phí hoạt động, chi 

phí quản lý; hạn chế trả thù lao, lương, 

thưởng đối với người quản lý, người 

điều hành; 

• Tăng cường quản trị rủi ro; tổ 

chức lại bộ máy quản lý, cắt giảm nhân 

sự; 

• Các biện pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

❖ Trường hợp TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không xây dựng 

được phương án khắc phục theo quy 

định tại khoản 3 Điều 130a hoặc sau thời 

hạn thực hiện phương án mà không khắc 

phục được tình trạng quy định tại khoản 

1 Điều 130a, tùy theo tính chất, mức độ 

rủi ro, NHNN yêu cầu TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thực hiện một 

hoặc một số biện pháp quy định tại 

khoản 4 Điều 130a. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ NHNN có văn bản chấm dứt áp 

dụng can thiệp sớm sau khi TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục 

được tình trạng quy định tại khoản 1 

Điều 130a hoặc khi TCTD được đặt vào 

kiểm soát đặc biệt. 

❖ Ngân hàng Nhà nước quy định chi 

tiết Điều 130a. 

Luật năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật các tổ chức tín dụng có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018. 

(Còn tiếp) 

 

 

 

 

 

 


