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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 

1.1. Cơ sở lý luận 

Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức trung gian tài chính có vị trí quan 

trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đối với bất kỳ quốc gia nào, hệ thống NHTM cũng 

giữ vai trò không thể thay thế trong việc cung cấp các phương tiện thanh toán và huy 

động nguồn lực cho cả đầu vào và đầu ra của quá trình kinh tế.Hệ thống NHTM phát 

triển ổn định sẽ là cơ sở đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. 

Trong nền kinh tế thị trường (KTTT), vai trò của NHTM được thể hiện trên các 

phương diện: là nơi tập trung tiền nhàn rỗi và cung ứng tiền vốn cho quá trình sản xuất 

kinh doanh; làm trung gian trong quá trình thanh toán góp phần thúc đẩy quá trình lưu 

thông hàng hoá nhanh chóng; góp phần điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ, thị 

trường vốn; thu hút, mở rộng vốn đầu tư trong, ngoài nước và cung cấp các dịch vụ tài 

chính khác; góp phần hình thành, duy trì và phát triển nền kinh tế theo một cơ cấu 

ngành và khu vực nhất định; tạo ra môi trường cho việc thực hiện chính sách tiền tệ 

(CSTT) của Ngân hàng trung ương (NHTW); là cầu nối cho việc phát triển kinh tế đối 

ngoại giữa các quốc gia. Có thể nói, NHTM là một trong những trung gian tài chính 

quan trọng của nền kinh tế. 

Xuất phát từ vai trò to lớn trên đây, chính phủ các nước đều chú trọng thực hiện 

quản lý vĩ mô đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống NHTM. Trong nền KTTT, vai 

trò quản lý nhà nước đối với các NHTM là rất quan trọng để vừa phát huy vai trò tích 

cực của các trung gian tài chính đối với nền kinh tế, vừa phòng chống rủi ro trong hoạt 

động ngân hàng. Chức năng quản lý nhà nước đối với các NHTM bao gồm: xây dựng 

hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng; có chính sách 

khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng và hỗ trợ phát triển theo định 

hướng đối với từng loại hình tổ chức ngân hàng; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

pháp luật trong hoạt động ngân hàng,... Kết quả quản lý nhà nước được xem xét bằng 

việc tạo được môi trường pháp lý thuận lợi để hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, 

hiệu quả. Đồng thời với đó là việc định hướng, dự báo, xây dựng hệ thống giám sát giúp 
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các NHTM có những điều chỉnh thiết thực trước những biến động của nền kinh tế trong 

nước và quốc tế. 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

Ở các nước có nền kinh tế phát triển, Chính phủ ngày càng tăng cường và hoàn 

thiện quản lý vĩ mô đối với hệ thống NHTM nhằm giữ ổn định chính sách tiền tệ và 

đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Ở Việt Nam, sau gần 30 năm đổi mới, bên 

cạnh việc nỗ lực thực hiện tốt CSTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa (XHCN), hệ thống ngân hàng cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ 

trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Từ hệ thống tổ chức một cấp trở thành hệ 

thống hai cấp với số lượng ban đầu chỉ có bốn ngân hàng thương mại nhà nước 

(NHTMNN) hoạt động rất hạn chế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã và đang phát triển 

nhanh về số lượng tổ chức tín dụng (TCTD), quy mô tài chính và loại hình dịch vụ.  

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài nước, hệ thống 

NHTM nước ta vẫn thuộc diện quy mô nhỏ, năng lực tài chính thấp, mức độ rủi ro cao, 

chất lượng tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nền KTTT, nợ xấu ngày càng tăng 

và có nguy cơ “đổ vỡ” mang tính hệ thống; vấn đề quản trị điều hành, giữ an toàn hệ 

thống vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng này là do quản lý nhà nước đối với hoạt động hệ thống NHTM còn lúng túng, hệ 

thống thể chế điều chỉnh các quan hệ tiền tệ - ngân hàng còn thiếu, chưa đồng bộ và 

chậm được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển nền KTTT hội nhập; cơ 

chế kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước chưa đủ tạo dựng ý thức pháp chế trong 

chấp hành pháp luật của các NHTM. Tình hình này cần sớm khắc phục để vừa nâng cao 

hiệu quả hoạt động của NHTM, vừa giảm thiểu những rủi ro đối với phát triển nền 

KTTT định hướng XHCN ở nước ta. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên đây,nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Quản lý nhà 

nước đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”cho 

Luận án tiến sĩ của mình. Theo nhận thức của nghiên cứu sinh, việc lựa chọn này là phù 

hợp với mã ngành đào tạo và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn đối với công cuộc đổi mới đất 

nước nói chung và quản lý nhà nước đối với ngành ngân hàng nói riêng. 
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2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng cơ sở lý thuyết về quản lý nhà nước đối với hệ thống NHTM trên các 

nội dung mang tính nguyên tắc đó là xây dựng hệ thống thể chế nhằm tạo dựng khuôn 

khổ pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước đối với các NHTM; thiết kế tổ chức bộ máy 

quản lý phù hợp với địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của chủ thể quản lý trong từng 

điều kiện hoàn cảnh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 

quản lý vĩ mô; hoạt động thanh tra giám sát và tái cơ cấu hệ thống NHTM phù hợp với 

yêu cầu phát triển KTTT trong thời kỳ hội nhập. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các 

NHTM trong điều kiện nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Trong đó 

tập trung vào giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo 

hướng độc lập và hiện đại.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 

chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu những nội dung mang tính lý luận về quản lý nhà nước đối với các 

NHTM; 

- Nghiên cứu các mô hình, khái niệm có liên quan đến quản lý của NHTW đối 

với các NHTM; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý vĩ mô đối với các NHTM ở một số nước phát 

triển để đúc rút thành bài học thực tiễn cho Việt Nam; 

- Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các NHTM, từ đó chỉ ra những 

nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước đối với các NHTM trong giai 

đoạn phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam;  

- Nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối 

với các NHTM ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 
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- Nghiên cứu các mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng trong 

nền KTTT và xu hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động của NHTM. 

- Nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước với vai 

trò chủ thể quản lý nhà nước đối với các NHTM ở Việt Nam;  

- Nghiên cứu cơ chế tác động của Ngân hàng Nhà nước đến kết quả hoạt động hệ 

thống NHTM Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Nghiên cứu nội dung hoạt động của NHNN Việt Nam với tư cách 

là chủ thể quản lý nhà nước đối với các NHTM trên các lĩnh vực xây dựng thể chế; tổ 

chức bộ máy; sử dụng nguồn lực con người; thanh tra, giám sát; tái cơ cấu hệ thống 

NHTM trong điều kiện nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam; 

- Về phạm vi không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước của NHNN 

đối với các NHTM trong phạm vi cả nước. 

- Về thời gian: Xem xét hoạt động quản lý nhà nước đối với các NHTM từ năm 

2010 đến nay và định hướng quản lý nhà nước đến năm 2025. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở phương pháp luận 

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận sau: 

- Dựa trên cơ sở duy vật biện chứng để xem xét hoạt động quản lý nhà nước đối 

với các NHTM trong sự vận động và chịu ảnh hưởng của những yếu tố tác động từ hoàn 

cảnh thực tiễn; 

- Dựa trên cơ sở duy vật lịch sử để xem xét hoạt động quản lý nhà nước đối với 

các NHTM trong những điều kiện cụ thể và khi điều kiện thay đổi thì cần phải thay đổi 

nội dung hoạt động và phương pháp quản lý; 

- Dựa trên quan điểm hệ thống để xem xét quản lý nhà nước đối với các NHTM 

trong mối quan hệ logic giữa các yếu tố tạo thành hoạt động quản lý và gắn kết chúng 

với nhau cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

hệ thống NHTM Việt Nam trong nền KTTT hội nhập. 

4.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 
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Trong quá trình nghiên cứu nội dung luận án, tác giả sử dụng một số phương 

pháp nghiên cứu cụ thể sau: 

- Phương pháp phân tích và xử lý thông tin: Nghiên cứu lý thuyết về quản lý nhà 

nước, về hệ thống ngân hàng, các văn bản chính trị, pháp lý, các báo cáo, số liệu thống 

kê, kết quả khảo sát liên quan đến hoạt động ngân hàng, đến quản lý nhà nước đối với 

các NHTM,... để hệ thống hóa lý luận về quản lý nhà nước đối với NHTM. Phương 

pháp này cũng được sử dụng để phân tích các số liệu thống kê, kết quả nghiên cứu, 

đánh giá hoạt động quản lý nhà nước đối với các NHTM hiện nay từ đó tìm ra nguyên 

nhân hạn chế và xác định vấn đề cần giải quyết. 

- Phương pháp tổng hợp: Nghiên cứu và liên kết các mặt, các bộ phận của chuỗi 

thông tin trong đó có thông tin về quản lý nhà nước liên quan đến thực trạng hoạt động 

của NHTM và quản lý nhà nước đối với các NHTM trong giai đoạn hiện nay và dự báo 

tương lai để luận giải sự cần thiết phải đổi mới quản lý nhà nước đối các NHTM. 

- Phương pháp hệ thống hóa: Sắp xếp các nội nghiên cứu đối tượng nghiên của 

luận án - kết quả và quá trình hoạt động quản lý nhà nước đối với các NHTM đã được 

phân tích và tổng hợp theo một cấu trúc nhất định nhằm hệ thống hóa về lý thuyết và 

đánh giá tình hình quản lý nhà nước đối với các NHTM, giúp cho kết quả nghiên cứu 

luận án đầy đủ và sâu sắc hơn.  

- Phương pháp thống kê: Sử dụng để phân nhóm thông tin, phân tích và làm rõ 

các xu hướng vận động của những vấn đề có liên quan để luận giải, minh chứng cho 

những nhận xét và kết luận nghiên cứu của tác giả. 

- Phương pháp chuyên gia: Để tham vấn về những dự báo, định hướng và giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Để có cơ sở đánh giá thực trạng và hoàn thiện 

quản lý nhà nước đối với các NHTM, tác giả đã tiến hành khảo sát thực tế thông qua 

Bảng hỏi (Phụ lục 1) để lấy ý kiến từ những người đang tham gia quản lý nhà nước 

trong ngành Ngân hàng (NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố); những người đang 

trực tiếp làm việc tại các NHTM; những người đang thụ hưởng các dịch vụ từ NHTM 

được tổng hợp tại Phụ lục 2. 
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Hệ thống các câu hỏi trong phiếu được thiết kế theo 05 nội dung cơ bản của quản 

lý nhà nước đối với các NHTM gồm: Hệ thống thể chế, chính sách; Tổ chức bộ máy; 

Đội ngũ nhân sự; Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; Thanh tra, giám sát ngân hàng. Kết 

quả điều tra được dùng để làm tài liệu nghiên cứu thứ cấp trong đánh giá thực trạng và 

định hướng hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các NHTM 

trong giai đoạn hiện nay. 

5. Đóng góp mới của luận án 

5.1. Đóng góp về lý luận 

Luận án góp phần làm sáng tỏ các nội dung mang tính lý luận trong khoa học 

quản lý nhà nước thông qua: 

- Luận giải một cách sâu sắc, toàn diện hệ thống lý thuyết về quản lý nhà nước 

đối với NHTM trên cơ sở các nguyên lý của khoa học quản lý; 

- Tổng hợp thành mô hình NHTW và đánh giá ưu, nhược điểm từng mô hình, 

trong đó nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí của NHTW độc lập trên thế giới để đúc rút 

thành bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 

- Xây dựng luận cứ thực tiễn từ bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với 

NHTM ở một số nước trên thế giới, từ đó chỉ ra xu hướng tất yếu phải đổi mới quản lý 

nhà nước đối với các NHTM trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay; 

- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho đề xuất đổi mới quản lý nhà nước đối 

với hệ thống NHTM theo hướng xác lập địa vị pháp lý đầy đủ của ngân hàng trung 

ương độc lập đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5.2. Đóng góp về thực tiễn 

Trên giác độ thực tiễn, luận án có những đóng góp cụ thể sau: 

- Kết quả nghiên cứu luận án sẽ làm cơ sở cho các nhà quản lý vĩ mô đổi mới tư 

duy và hành vi quản lý khoa học đối với hoạt động hệ thống ngân hàng; 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần thay đổi phương pháp tiếp cận trong 

xây dựng hệ thống thể chế quản lý nhà nước đối với các NHTM Việt Nam trong nền 

KTTT định hướng và hội nhập; 

- Kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp của luận án góp phần đổi mới tổ chức 
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và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng NHTW độc lập phù hợp 

với yêu cầu quản lý nhà nước theo cơ chế thị trường đối với hệ thống NHTM ở Việt 

Nam;  

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo 

trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà 

nước về tài chính - ngân hàng nói riêng tại Học viện Hành chính Quốc gia. 

6. Giả thuyết khoa học 

Để thực hiện mục tiêu luận án, nghiên cứu sinh đưa ra giả thuyết khoa học làm cơ 

sở cho việc nghiên cứu như sau:  

- Với địa vị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện có thì 

NHNN Việt Nam có phát huy được vai trò quản lý nhà nước đối với các NHTM để vừa 

đảm bảo an toàn, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này trong nền KTTT 

định hướng XHCN và củng cố lòng tin của người dân vào chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước? 

- Nếu chuyển đổi mô hình NHNN Việt Nam theo hướng NHTW độc lập và hiện 

đại cùng với hệ thống giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện các yếu tố đầu vào đến đánh giá 

kết quả đầu ra thì có giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các NHTM ở 

Việt Nam trong điều kiện hiện nay? 

7. Kết cấu luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án 

được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề 

tài luận án 

- Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương 

mại  

- Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Việt 

Nam 

- Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Việc đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống NHTM hiện đang trở thành đối 

tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và cũng là một nhiệm vụ trọng 

yếu trong tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước của các quốc gia. Để nghiên 

cứu quản lý nhà nước đối với các NHTM trong nền KTTT có định hướng XHCN ở 

Việt Nam hiện nay, tác giả đã tìm hiểu về hệ thống NHTM và việc thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với các NHTM thông qua những công trình khoa học dưới 

đây: 

1.1. Những công trình khoa học nước ngoài liên quan đến quản lý vĩ mô 

đối với hệ thống ngân hàng thương mại 

Tìm hiểu một số công trình khoa học của các học giả nước ngoài viết về tài 

chính - ngân hàng được lưu hành ở nước ta cho thấy do có sự khác biệt về thiết chế 

chính trị và điều kiện kinh tế, nên việc áp dụng các mô hình quản lý nhà nước đối với 

hệ thống ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng ở các nước vào điều kiện thực 

tế của Việt Nam cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và thận trọng. 

1.1.1. Với bài viết “Khủng hoảng tiền tệ thế giới năm 1997”, Paul Krugman- 

nhà Kinh tế Mỹ đạt giải thưởng Nobel năm 2008về thuyết thương mại và kinh tế địa 

lý đã bào chữa cho quyết định kiểm soát ngoại hối của Thủ tướng Malaysia lúc ấy là 

Mahathir vì nghe lời của IMF. Ông đã mô tả hoạt động của hệ thống ngân hàng bóng 

tối là “cốt lõi” của những gì đãgây ra cuộc khủng hoảng. Ông gọi sự thiếu kiểm soát 

là “bỏ bê độc ác” và lập luận rằng đáng lẽ tất cả hoạt động tương tự ngân hàng đều 

phải được giám sát. Nguyên do khủng hoảng tiền tệ ở đây chính là thiếu vai trò của 

Chính phủ trong kiểm soát tài chính tiền tệ [78]. 

1.1.2. Trong bài viết “Lý thuyết khủng hoảng tiền tệ thế hệ thứ nhất”, Paul 

Krugman và Flood & Garber đã giải thích tiến trình khủng hoảng kinh tế dựa vào mô 

hình tiền tệ, đã giải thích khá thuyết phục về quá trình sụp đổ của chế độ tỷ giá cố 

định khi dự trữ ngoại hối cạn kiệt. Khi mà dự trữ ngoại hối lâm vào tình trạng này, thì 
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lúc đó Chính phủ bắt buộc phải thả nổi tỷ giá. Theo giả định của P.Krugman, nếu 

Chính phủ công bố trung thực mức dự trữ ngoại hối và thâm hụt ngân sách thì mọi 

người sẽ biết chắc chắn được thời điểm dự trữ cạn kiệt; khi đó, ai cũng đem nội tệ ra 

đổi lấy ngoại tệ vào thời điểm trước đó để tránh thua thiệt khi đồng nội tệ bị mất giá, 

chứ không ai đợi cho đến khi dự trữ ngoại hối của chính phủ không còn. Do vậy, 

trước nguy cơ đồng nội tệ bị phá giá, một cuộc tấn công mang tính đầu cơ sẽ xảy ra. 

Mọi người sẽ đem nội tệ đến NHTM để đổi ra ngoại tệ, làm cho số ngoại tệ còn lại 

giảm ngay lập tức xuống con số 0. Mức cung tiền giảm đi đúng bằng lượng ngoại tệ 

còn lại vừa bị mất này.  

Như vậy có thể thấy rằng, các cuộc khủng hoảng thuộc loại này thường có 

nguồn gốc từ tình trạng thiếu đồng bộ về chính sách kinh tế. Nó xảy ra khi NHTW 

không còn đủ dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trường hối đoái nhằm duy trì tỷ giá cố 

định và buộc phải phá giá đồng nội tệ. Điều này thường xảy ra ở các nước có nền tảng 

kinh tế yếu kém, ngân sách thâm hụt lớn, cung tiền tăng quá mức (thông qua phát 

hành tiền để bù đắp ngân sách thiếu hụt) làm lạm phát gia tăng, dẫn tới nguy cơ phá 

giá tiền tệ. Khi Chính phủ buộc phải can thiệp bằng việc bán ngoại tệ trên thị trường 

hối đoái để duy trì tỷ giá sẽ làm cho dự trữ ngoại hối sụt giảm, là thời điểm mà các 

cuộc tấn công tiền tệ mang tính chất đầu cơ xảy ra. Một khi Chính phủ không còn đủ 

ngoại tệ để can thiệp vào thị trường ngoại hối thì sẽ buộc phải thả nổi tỷ giá, làm cho 

đồng nội tệ bị mất giá và khủng hoảng tiền tệ xảy ra. 

Tuy vậy, trong thực tế vẫn có nhiều trường hợp khủng hoảng xảy ra trong khi 

Chính phủ rõ ràng là có đủ dự trữ để bảo vệ tỷ giá, nhưng đã không làm như vậy. 

Điều đó có nghĩa là vai trò của Chính phủ rất cần được xem xét đến trong quá trình 

hoạch định và thực thi CSTT[65]. 

1.1.3. Với bài viết “Lý thuyết khủng hoảng thế hệ thứ hai” của Maurice 

Obstfeld - người đồng hành với Krugman trong nghiên cứu về khủng hoảng đã giải 

thích rõ về việc Chính phủ một nước thả nổi tỷ giá khi bị tấn công của các thế lực đầu 

cơ không phải vì dự trữ ngoại hối cạn kiệt, mà do lo ngại về sự tác động của lãi suất 
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thấp và thất nghiệp. Theo Obstfeld, khi đứng trước một sự cân đối giữa lợi ích và chi 

phí thì bất cứ ai (dù đó là nhà đầu tư hay Chính phủ) đều phải lựa chọn: 

Đối với Chính phủ: Có thể lựa chọn bảo vệ tỷ giá cố định hoặc là thả nổi. Lợi 

ích của việc bảo vệ tỷ giá cố định là Chính phủ có được uy tín về chính sách trong dài 

hạn. Nhưng tác động tiêu cực của việc này là: (i) làm lãi suất tăng lên. Khi lãi suất 

đồng nội tệ tăng, sẽ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và gây ra tình trạng thất nghiệp; 

(ii) Tác động đối với hệ thống ngân hàng: buộc các ngân hàng phải trả lãi cao hơn cho 

tiền gửi. Do đó, đối tượng vay nợ theo lãi suất thả nổi sẽ gặp khó khăn về khả năng 

thanh toán. Tình trạng nợ khó đòi và vỡ nợ gia tăng, làm ảnh hưởng đến khả năng 

vững mạnh về mặt tài chính của hệ thống ngân hàng. 

Đối với các nhà đầu cơ: Hoặc tấn công vào đồng nội tệ, hoặc không tấn công. 

Nếu thấy tại một thời điểm nào đó, việc bảo vệ tỷ giá tạo nên những phí tổn về kinh tế 

quá lớn, các nhà đầu cơ có thể suy đoán Chính phủ sẽ thả nổi tỷ giá để giảm lãi suất 

và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Kỳ vọng này làm các nhà đầu cơ cũng 

như nhiều nhà đầu tư khác đồng loạt bán đồng nội tệ để mua vào ngoại tệ. 

Như vậy, hành động của các bên sẽ là: nhà đầu cơ tấn công đồng nội tệ, Chính 

phủ thả nổi tỷ giá. Nếu như Chính phủ bảo vệ tỷ giá cố định thì nhà đầu cơ sẽ không 

tấn công đồng nội tệ. Như vậy rõ ràng cho thấy vai trò không thể thiếu của Chính phủ 

trong CSTT lại được M. Obstfeld đề cập [65]. 

1.1.4. Trong bài viết “Những bài học từ tái cấu trúc hệ thống ngân 

hàng”,Claudia Dziobek vàCeyla Pazarbasioglu, IMF, 1998,cho rằng một trong ba 

mục tiêu của tái cấu trúc ngân hàng ở các quốc gia là cải thiện lòng tin của dân chúng 

vào hệ thống ngân hàng. Trong đó, giải pháp tăng tính minh bạch thông tin của hệ 

thống ngân hàng được đánh giá mức độ hiệu quả cao nhất, tiếp đó là tăng tính tuân thủ 

của các qui định trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá mức độ hiêu quả khá cao. 

Giải pháp tăng tính hiệu quả của cơ chế thanh tra giám sát, mặc dù cũng nhận được 

gần 50% người ủng hộ nhưng lại được đánh giá mức độ hiệu quả rất thấp. Giải pháp 

về tăng mức phí bảo hiểm tiền gửi lại không nhận được sự ủng hộ và mức hiệu quả rất 

thấp. Theo ý kiến của các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, chính người dân phải 
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tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các ngân hàng uy tín để gửi tiền chứ không phải 

chạy đua theo lãi suất. Khi đó, việc đảm bảo công khai, minh bạch thông tin trong hệ 

thống ngân hàng sẽ càng có vai trò quan trọng [79]. 

1.1.5. Bài viết “Tái cấu trúc ngân hàng” của Joseph Stiglitz, Kinh tế trưởng 

của WB cho thấy,khi tiến hành tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sẽ khó hơn rất nhiều 

tại các nước đang phát triển bởi một số lý do: (i) thiếu cơ sở luật pháp, khoa học và 

năng lực thể chế cho việc tái cấu trúc hệ thống (ví dụ như cơ chế xử lý tài sản); (ii) tỷ 

lệ các ngân hàng ở trong tình trạng thiếu thanh khoản và có tài sản xấu chiếm tỷ trọng 

lớn trong hệ thống ngân hàng, số lượng ngân hàng hoạt động hiệu quả để có khả năng 

mua lại, thâu tóm ít hơn nhiều so với số lượng các ngân hàng yếu kém; (iii) hệ thống 

ngân hàng có thể phức tạp hơn, bao gồm cả các ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư 

nhân. Những ngân hàng nhà nước có thể hoạt động với một cơ chế bảo lãnh ngầm đối 

với người gửi tiền. Những tuyên bố của Chính phủ về việc không bảo đảm cho các 

ngân hàng tư nhân có thể tạo ra việc rút tiền khỏi những ngân hàng này, đặc biệt nếu 

Chính phủ đóng cửa một số ngân hàng và gây ra sự nghi ngờ về sự lành mạnh của 

những ngân hàng khác trong hệ thống [79]. 

1.1.6. Bài viết: “Thiết lập mạng an toàn tài chính quốc gia”, Fred Carns 

(2011) và Hiroyuki Obata (2011 )đã cho rằng: Mạng an toàn tài chính là hệ thống các 

cơ quan có trách nhiệm giám sát, duy trì ổn định hệ thống tài chính, ngăn ngừa khủng 

hoảng tại các nước và các cơ chế, công cụ được các cơ quan thực hiện nhằm đạt được 

mục tiêu trên. Theo thông lệ quốc tế, mạng an toàn tài chính của các nước thường bao 

gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan giám sát tài chính, tổ chức Bảo 

hiểm tiền gửi và một số cơ quan khác. Trong mạng an toàn tài chính, Bảo hiểm tiền 

gửi có chức năng đảm bảo duy trì niềm tin của người gửi tiền với vai trò giám sát, 

cảnh báo sớm, xử lý ngân hàng đổ vỡ góp phần đảm bảo an toàn hệ thống, qua đó 

đóng góp tích cực và chủ động vào việc ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng. Như vậy, tổ 

chức Bảo hiểm tiền gửi có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người gửi tiền (vi mô) 

và ổn định hệ thống tài chính (vĩ mô). Xu hướng chung trên thế giới hiện nay, vai trò 

của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đang tiếp tục được củng cố thông qua việc áp dụng hạn 
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mức cao hơn, củng cố nguồn vốn, quỹ Bảo hiểm tiền gửi, chi trả nhanh hơn, và cơ chế 

xử lý minh bạch trong đó có sự tham gia của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi [80]. 

Như vậy có thể nói, các công trình nghiên cứu nước ngoài thường tập trung vào 

những cách thức tác động mang tính vĩ mô hay vi mô trong hoạt động tiền tệ - ngân 

hàng. Điều này thật sự có lợi đối với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. 

Tuy nhiên đối với Việt Nam, một đất nước đang chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế 

thị trường định hướng XHCN nên những nghiên cứu nước ngoài chỉ có ý nghĩa tham 

khảo. Nghiên cứu sinh cũng đã học tập và kế thừa được các vấn đề mang tính nguyên 

lý trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng để vận dụngvào nghiên cứu quản lý nhà nước 

đối với hệ thống NHTM ở Việt Nam hiện nay. 

1.2. Các công trình trong nước có liên quan 

Tìm hiểu về quản lý nhà nước đối với các NHTM ở Việt Nam, tác giả cũng tiếp 

cận được một số công trình nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến đề tài được công 

bố dưới nhiều hình thức, ở các cấp độ và giác độ khác nhau như: đề tài khoa học, sách 

tham khảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các bài báo đăng trên tạp chí chuyên 

ngành về tài chính – ngân hàng. Dưới đây là tổng thuật một số công trình khoa học có 

tính chất đại diện: 

1.2.1.Đề tài khoa học và sách chuyên khảo, bài báo liên quan đến quản lý 

nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại 

1.2.1.1. Đề tài khoa học 

a. Đề tài: “Khủng hoảng tài chính - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với 

sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam”, năm 2010. 

Nội dung đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1, nhóm tác giả đã đi sâu 

nghiên cứu cơ sở lí luận về khủng hoảng tài chính như bản chất của khủng hoảng tài 

chính, các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, tác động của khủng hoảng tài chính 

đến kinh tế vĩ mô, đến hệ thống tài chính ngân hàng và các mặt của đời sống xã hội. 

Chương 2, phân tích về diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 

và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế toàn cầu, nhất là thị trường tài chính thế giới, 
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trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở đó, Chương 3, tác giả đã đưa ra các giải pháp quản 

lý vĩ mô nhằm khắc phục khủng hoảng trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam [68]. 

b. Đề tài: “Hoạt động mua bán sáp nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam: 

Thực trạng và giải pháp”, TS. Nguyễn Thị Loan, 2010. 

Đề tài đã tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động của các NHTM 

Việt Nam và có so sánh với nước ngoài để đề xuất giải pháp phù hợp thúc đẩy hoạt 

động sáp nhập, mua lại ngân hàng Việt Nam hiện nay. Đề tài cũng đưa ra khuyến cáo 

các cơ quan quản lý, nếu không củng cố lại các NHTM mà tiếp tục duy trì các ngân 

hàng hoạt động yếu kém là tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cho nền kinh tế và hạn chế sự tăng 

trưởng các ngành, gây tác động xấu đến cả hệ thống. Sáp nhập, mua lại ngân hàng 

Việt Nam để mở rộng thị phần cũng là một trong những giải pháp cho sự xâm nhập 

của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng khi mà theo lộ trình gia nhập 

WTO, Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn thị trường tài chính sau năm 2010 [70]. 

c. Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống ngân hàng 

thương mại Việt Nam”, TS Tô Ngọc Hưng - 2009, đã tập trung làm rõ yêu cầu đối với 

nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố ảnh hưởng tới nguồn nhân lực, kinh nghiệm 

về phát triển nguồn nhân lực tại các quốc gia như Anh, Newzealand, Nhật Bản và 

thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành ngân hàng Việt Nam thời gian 

khoảng 10 năm qua. Từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp, lộ trình phát triển nguồn 

nhân lực cho hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 [69]. 

d. Đề tài: “Xử lý nợ xấu trong quá trình tái cấu trúc các NHTM Việt Nam”, TS. 

Tô Ngọc Hưng – 2013, Hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống các 

NHTM Việt Nam nói riêng đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển 

kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa và là một trong những 

ngành đi đầu trong công cuộc hội nhập kinh tế thế giới. Bên cạnh những thành tựu đã 

đạt được, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với những khó khăn như nợ xấu tăng 

cao, cơ cấu dư nợ thiếu hợp lý, quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản thấp, hệ số đòn bẩy 

tài chính cao, lợi nhuận sụt giảm. Vì vậy, đề tài đã đi sâu phân tích, đánh giá thực 
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trạng và đề xuất các giải pháp nhằm lành mạnh hóa hệ thống NHTM Việt Nam, tiến 

tới phát triển bền vững [72]. 

đ. Đề tài: “Xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài 

chính Việt Nam”, của Phạm Tiên Phong - 2014, đã đi sâu phân tích trên các nội dung: 

(i) Lý luận cơ bản về khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô và kinh nghiệm các nước 

trong việc xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô; (ii) Thực trạng thị trường tài 

chính của Việt Nam và yêu cầu xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô ở Việt 

Nam; (iii) Đề xuất khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài chính Việt 

Nam, trong đó nêu rõ các mục tiêu và công cụ thực hiện, khuôn khổ pháp lý, quy trình 

và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện 

chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài chính Việt Nam [73]. 

1.2.1.2. Sách tham khảo 

a. Giáo trình 

+ Giáo trình nghiên cứu mang tính chuyên môn – nghiệp vụ về lĩnh vực tiền tệ 

- ngân hàng như: Giáo trình “Quản trị Ngân hàng thương mại”, Nxb Thống kê 2010; 

Giáo trình “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng”, Nxb Thống kê, 2010; Giáo 

trình “Tài chính – tiền tệ”, Nxb Thống kê 2012; Giáo trình“Tiền tệ - Ngân hàng”Nxb 

Thống kê 2012; Giáo trình “Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ”, Nxb Phương Đông 2012 

[66], [67]. 

Các giáo trình này đã khái quát hóa một cách logic, có hệ thống cơ sở lý luận 

về các phạm trù Tiền tệ - Ngân hàng trong điều kiện KTTT và hội nhập quốc tế. 

Trong đó đã đi sâu phân tích khái niệm, bản chất của tiền tệ, sự phát triển các hình 

thái của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, các khối tiền tệ; Hệ thống tài chính; Thị trường 

tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian; Các ngân hàng trung gian; Vai trò của các 

trung gian tài chính trong nền kinh tế; Nguyên lý hoạt động NHTM; Tín dụng; Lãi 

suất và cấu trúc lãi suất; Cung cầu tiền tệ; Tiền tệ và lạm phát; Ngân hàng trung ương; 

Chính sách tài chính-  tiền tệ quốc gia; Tài chính quốc tế; Chính sách tiền tệ, tài khóa 

và tỷ giá trong nền kinh tế mở.  
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Ngoài ra, còn nghiên cứu về quản trị NHTM, với trọng tâm là quản trị rủi ro, đã 

cung cấp những kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ 

và thực tiễn về quản trị kinh doanh ngân hàng đang được áp dụng phổ biến trên thế 

giới, đồng thời chỉ ra khả năng vận dụng và những gợi ý cho các NHTM Việt Nam. 

+ Giáo trình nghiên cứu về tiền tệ - ngân hàng từ giác độ quản lý nhà nước: 

Giáo trình “Quản lý nhà nước về tài chính”, Học viện Hành chính Quốc gia, có đề 

cập đến vai trò của Ngân hàng Nhà nước và các NHTM; khẳng định sự cần thiết quản 

lý nhà nước về tài chính, tiền tệ, tín dụng, đồng thời cũng chỉ rõ mục tiêu, yêu cầu, nội 

dung quản lý nhà nước về tiền tệ - tín dụng – ngân hàng [26]. 

b. Sách chuyên khảo 

Các sách chuyên khảo về tiền tệ, ngân hàng như:“Ngân hàng thương mại” của 

PGS.TS. Phan Thị Thu Hà; “Tiền tệ - Ngân hàng” của TS. Nguyễn Minh 

Kiều;“Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của Ngân hàng trung ương” của TS. Lê 

Vinh Danh; “Ngân hàng Thế giới” của Jean Pierre Cling, Francois Roubaud, Mireille 

Razafindrakoto [17], [24], [32]. 

Các cuốn sách trên đã cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về tiền tệ - ngân hàng, 

trong đó phân tích rất cụ thể hệ thống ngân hàng trong nền KTTT. Khái quát một cách 

logic, có hệ thống về lịch sử hình thành của ngân hàng; Vai trò, chức năng của ngân 

hàng trong nền kinh tế; Tổ chức hệ thống ngân hàng trong nền KTTT, trong đó đi sâu 

phân tích rất cụ thể về sự ra đời, vai trò, chức năng, các hoạt động mang tính nghiệp 

vụ, kinh doanh của: NHTW và NHTM; Đồng thời khẳng định vai trò của NHTW 

trong nền kinh tế thông qua điều hành CSTT, hệ thống mục tiêu và hệ thống các công 

cụ can thiệp.  

Các cuốn sách trên cũng đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của hệ 

thống Ngân hàng Việt Nam; Phân tích những mặt thành công và chưa thành công 

trong hoạt động điều tiết vĩ mô của NHTW ở một số quốc gia tiêu biểu: Mỹ, Pháp, 

Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trên cơ sở những kinh nghiệm đó, tác giả 

nêu một số kiến nghị nhằm góp phần đổi mới hoạt động của NHNN Việt Nam đáp 

ứng nhu cầu phát triển của nền KTTT hội nhập. 
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1.2.1.3. Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành về ngân hàng 

a. Bài viết “Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) - Một số nội 

dung cần quy định cụ thể hơn” của Phạm Thúy Hạnh, tập trung vào nâng cao trách 

nhiệm và quyền hạn của NHNN trong việc hoạch định CSTT trong nền KTTT định 

hướng XHCN. Cải cách hệ thống thanh tra, giám sát hoạt động của các TCTD và toàn 

bộ thị trường tiền tệ. Tác giả đã chỉ ra trong điều kiện nền tài chính của nước ta chưa 

phát triển đầy đủ, NHNN chưa thực sự là NHTW như mô hình ở các nước phát triển, 

thì việc xác định mục tiêu của CSTT là “ổn định giá trị đồng tiền” sẽ phù hợp hơn. Về 

vai trò quản lý nhà nước và tính độc lập của NHNN, tác giả đề xuất không nên quy 

định NHNN góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp (khoản 11 điều 6), mà chỉ nên tập 

trung vào công tác điều hành CSTT. Bên cạnh đó, cũng cần phân định rõ ràng hoạt 

động thanh tra và giám sát với các quy định chung về mục đích (điều 53), nguyên tắc 

(điều 54), xử lý vi phạm (điều 62). Dự thảo Luật đã có nhiều quy định mới về công 

khai, minh bạch thông tin so với luật hiện hành (điều 38 đến điều 44). Song các quy 

định này mới chỉ tập trung vào vai trò của NHNN, mà chưa chú trọng đến vai trò 

tham gia công khai thông tin của các TCTD, tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan 

[28]. 

b. Bài viết “Nguyên tắc và các nội dung cần quan tâm khi xây dựng Luật các 

Tổ chức tín dụng (sửa đổi)”của Nguyễn Thị Giang Thu, đã nêu một số nguyên tắc cần 

phải tuân thủ trong việc xây dựng Luật các TCTD sửa đổi đó là: đảm bảo tính kế thừa, 

tính toàn diện, tính thực tiễn, tính cụ thể, chi tiết và có khả năng áp dụng trực tiếp của 

Luật; đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, lợi ích của các TCTD và lợi ích 

của các tổ chức, cá nhân có sử dụng dịch vụ ngân hàng; đảm bảo sự bình đẳng trước 

pháp luật của mọi loại hình TCTD thuộc các hình thức sở hữu khác nhau; xác định 

nguyên tắc áp dụng luật và nội hàm của Luật các TCTD. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề 

cập một số nội dung cần quan tâm khi xây dựng Luật về mặt: khái niệm; về tổ chức, 

quản trị, điều hành,...[61]. 

c. Bài viết “Sở hữu nhà nước trong hệ thống tài chính Việt Nam” của Đoàn Thị 

Hồng, đã chỉ ra những lý do Nhà nước cần can thiệp vào lĩnh vực ngân hàng bằng 
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cách trực tiếp sở hữu các NHTM cùng với những lý do thất bại của Nhà nước trong tư 

cách là người sở hữu ngân hàng và dẫn ra phương thức nhằm nâng cao hiệu quả sở 

hữu Nhà nước trong hệ thống tài chính Việt Nam. (i) Nhà nước cần phải tham gia sở 

hữu trong hệ thống tài chính để kiểm soát nền kinh tế một cách chặt chẽ và toàn diện 

nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, giúp tăng cường khả năng kiểm soát và điều hành CSTT. 

(ii)Tìm câu trả lời về nguyên nhân yếu kém trong hoạt động của NHTMNN, tác giả 

cho rằng việc chỉ định về mối quan hệ ba bên giữa Nhà nước – doanh nghiệp nhà 

nước (DNNN)–NHTMNN đã tạo ra ràng buộc ngân sách mềm của mối quan hệ ủy 

quyền – tác nghiệp dẫn đến không có ai là người chịu trách nhiệm về quyền đại diện 

cho phần vốn Nhà nước và làm phát sinh tư lợi từ việc quản lý sử dụng vốn của nhà 

nước. Tác giả đã lấy bài học của Trung Quốc khi đưa ra những đánh giá nếu vai trò 

của Chính phủ nhỏ hơn trong hệ thống tài chính thì hiệu quả của hệ thống tài chính có 

thể được cải thiện. Ở Việt Nam, sở hữu Nhà nước đang chiếm tỷ trọng cao trong hệ 

thống ngân hàng. Vì thế, đòi hỏi cần phải tiếp tục cải thiện hệ thống ngân hàng để 

phát huy tính hiệu quả từ việc đa dạng hóa loại hình sở hữu [29]. 

d. Bài viết “Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập - những khuyến 

nghị chính sách và giải pháp” của Nguyễn Thị Mùi đã phân tích sâu sắc những tác 

động của các cam kết về tài chính - ngân hàng sau khi Việt Nam ra nhập WTO đối với 

hệ thống NHTM trên hai phương diện tích cực và tiêu cực.Tuy nhiên tác động tiêu 

cực làm cho tính chủ động và tiên liệu trong đầu tư, kinh doanh thấp nên gây ra nhiều 

rủi ro và làm tổn thương tới hệ thống ngân hàng trên nhiều khía cạnh. Hệ thống ngân 

hàng là “nạn nhân” của sự bất ổn kinh tế, đến lượt nó lại là “thủ phạm” có phần tác 

động vào hệ thống này. Vì thiếu vốn nên các ngân hàng chạy đua lãi suất, một số ngân 

hàng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản. Sự thiếu minh bạch về thông tin lãi 

suất, tỷ giá đã phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Do vậy, để khắc phục tình trạng 

này không có cách nào khác là phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM 

gắn liền với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế [37]. 

đ. Bài viết “Nghiên cứu mối quan hệ giữa giám sát ngân hàng và CSTT trong 

nền tài chính hiện đại” của Nguyễn Chí Đức - Hồ Thúy Ái, đã phân tích làm rõ thực 
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trạng mô hình tổ chức các cơ quan giám sát tài chính - ngân hàng ở Việt Nam hiện 

nay để cho thấy khoảng cách cần phải lấp đầy nhằm tạo lập quan hệ thích hợp giữa 

giám sát ngân hàng và CSTT. Trên cơ sở đó đề xuất mô hình và cơ chế phối hợp giữa 

giám sát ngân hàng và CSTT [19]. 

e. Bài viết: “Vai trò của hệ thống ngân hàng trong nền KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam hiện nay và giải pháp cho giai đoạn đến năm 2020”, của tác giả 

Nguyễn Đắc Hưng đã đánh giá tổng quát về hệ thống ngân hàng trong nền KTTT định 

hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, với những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên 

nhân của những hạn chế để định hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước đối với lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng [30]. 

f. Bài viết “Hội nhập quốc tế và các rủi ro hệ thống trong lĩnh vực ngân hàng - 

kinh nghiệm cho Việt Nam” của Đặng Hoàng Linh, trong hội nhập quốc tế về tài 

chính - ngân hàng luôn có cả cơ hội và những rủi ro làm cho hệ thống ngân hàng mỗi 

quốc gia dễ bị rơi vào khủng hoảng do các tác động tiêu cực. Bài viết đã phân tích cơ 

sở lý luận và thực tiễn của khủng hoảng về tài chính - ngân hàng và cả những kinh 

nghiệm nền tảng để đối phó và phòng ngừa với khủng hoảng trên thế giới có thể áp 

dụng cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay [35]. 

g. Bài báo “Sự độc lập của Ngân hàng Trung ương và một số gợi ý chính sách 

cho Việt Nam”, của Nguyễn Hương Giang đã khẳng định, một nền kinh tế chỉ có thể 

phát triển lành mạnh khi có một NHTW thực hiện tốt chức năng điều tiết hệ thống 

tiền tệ và để thực hiện chức năng này một cách hiệu quả, tính độc lập của NHTW là 

yếu tố then chốt. Ở Việt Nam, NHNN là cơ quan của Chính phủ, chịu sự can thiệp 

hành chính của Chính phủ. Do vậy, thẩm quyền của NHNN trong xây dựng và điều 

hành CSTT còn hạn chế, mức độ độc lập của NHNN còn tương đối thấp. Tính độc lập 

này trong thời gian qua đã phần nào được cải thiện, song vẫn chưa cao, khiến việc 

điều hành CSTT nhiều khi còn lúng túng, hiệu quả của CSTT chưa được như mong 

đợi. Chính vì vậy, nâng cao tính độc lập của NHNN để tăng cường hiệu quả hoạt động 

của NHNN trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết [22]. 
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h. Bài báo:“Tính độc lập của NHTW – chìa khóa để ổn định giá, kinh nghiệm 

của New Zealand và một số đề xuất đối với Việt Nam” của Đặng Hữu Mẫn khẳng 

định: Ổn định giá cả, ổn định sức mua của đồng tiền là nhiệm vụ đầu tiên và quan 

trọng nhất của NHTW. Bài viết không xem xét toàn bộ những nội dung trong tính độc 

lập của NHTW, mà chỉ nghiên cứu để tiếp cận vấn đề này ở mức độ sơ lược và cơ bản 

nhất với mục đích phát hiện ra vấn đề chính trong tính độc lập của NHTW, từ đó 

chứng minh được vai trò của nó đối với sự ổn định giá của một quốc gia thông qua 

một minh chứng điển hình nhất. Tác giả cũng đưa ra một số đề xuất để thực hiện 

nhiệm vụ ổn định giá cả ở Việt Nam hiện nay [39]. 

i. Bài báo: “Vai trò của Ngân hàng trung ương đối với quá trình tái cấu trúc hệ 

thống ngân hàng thương mại Việt Nam” của Phạm Thành Đạt – Đặng Anh Tuấn, đã 

tập trung xem xét ba nội dung cơ bản: Những vấn đề chung về tái cấu trúc NHTM và 

vai trò của NHTW trong tiến trình tái cấu trúc; Đánh giá vai trò của NHNN trong quá 

trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay; Đề xuất giải pháp cho năm 

2015 [20]. 

k. Bài báo: “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro hệ thống ngân 

hàng thương mại trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại”, Trần 

Trọng Phong– Cao Việt Thắng, đã khẳng định, khuôn khổ pháp lý đầy đủ về quản trị 

rủi ro là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình tái cấu 

trúc hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp lý về 

quản trị rủi ro hệ thống NHTM còn nhiều thiếu sót và chưa có sự thống nhất với các 

chuẩn mức quốc tế trong quá trình quản lý. Do vậy, bài viết đã tập trung vào ba nội 

dung cơ bản: (i) Cơ sơ sở lý thuyết đề hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro 

chính là Tiêu chuẩn Basel (I, II hay III); (ii) Thực trạng các văn bản pháp lý về quản 

trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng hiện nay; (iii) Đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro [51]. 

l. Bài báo: “Nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và 

định hướng giải pháp”của Đoàn Phương Thảo - Tạ Nhật Linh, cho rằng nợ xấu luôn 

là vấn đề nghiêm trọng đe dọa sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính và nền 
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kinh tế của mọi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay, nợ xấu cũng được các chuyên gia ví 

như “cục máu đông” và mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, NHNN, Công ty 

quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) và các NHTM đã hết sức cố gắng giải 

quyết, song tình trạng nợ xấu vẫn ở mức cao. Trước thực trạng đó, tác giả tập trung 

phân tích tình hình nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm giải quyết triệt để nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam [63]. 

m. Bài báo: “Cơ chế mục tiêu lạm phát: Lý thuyết và triển vọng ứng dụng tại 

Việt Nam”, TS. Nguyễn Ngọc Thạch, tác giả đã trình bày sơ lược sự tiến hóa của lý 

thuyết tiền tệ như nền tảng lý luận và phương pháp của CSTT và điều tiết tiền tệ, luận 

chứng sự cần thiết thực hiện cơ chế mục tiêu lạm phát của CSTT trong mô thức chính 

sách kinh tế mới dựa trên lý thuyết trọng cung với trọng tâm hướng vào lạm phát thấp 

và tổng cung, phân tích những điều kiện, giải pháp và triển vọng áp dụng cơ chế mục 

tiêu này tại Việt Nam [64]. 

1.2.2. Luận án, luận văn liên quan đến quản lý nhà nước đối với các ngân 

hàng thương mại 

a. Luận án:  

- Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả Tô Kim Ngọc năm 2003 về: “Các giải 

pháp nhằm tăng cường hiệu lực của chính sách tiền tệ Việt Nam thông qua cơ chế 

điều chỉnh bằng lãi suất”; 

- Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả Nguyễn Thị Kim Thanh năm 2008 về: 

“Hoàn thiện cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”;  

- Luận án Tiến sỹ quản lý hành chính công của tác giảPhạm Ngọc Ngoan năm 

2010 về: “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ thẻ thanh toán tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam”. 

 

b. Luận văn cao học:  

- “Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại 

nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Bùi Thị Thu Hiền, năm 2006; 
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- “Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt 

Nam”, Bùi Minh Hải, năm 2007; 

- “Quản lý nhà nước nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng qua thực tiễn 

NHTMCP Công thương Việt Nam”, Nguyễn Thị Lan Hương, năm 2010; 

- “Quản lý nhà nước đối với ngân hàng chính sách xã hội từ thực tiễn Thành 

phố Hồ chí Minh”, Vũ Tiến Đức, năm 2010; 

- “Chính sách lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công thương 

Việt Nam”, Phan Thị Hồng Điệp, năm 2010; 

- “Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam”, Hoàng Ngọc 

Hạnh, năm 2012; 

- “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam”, Lê 

Phan Quỳnh Hương, năm 2012; 

- “Tăng cường quản lý chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển 

Việt Nam”, Nguyễn An Phong, năm 2012; 

- “Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển, chi nhánh 

Nam Định”, Vũ Quang Minh, năm 2014; 

- “Chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng tại NHTMCP Công thương Việt Nam, chi 

nhánh Nam Định, Nguyễn Thị Huyền, năm 2014; 

- “Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi 

nhánh Nam Định, Vũ Thị Thanh Bình, năm 2014. 

Các luận án, luận văn trên chỉ mới nghiên cứu những nội dung đơn lẻ hoặc 

mang tính chuyên môn sâu trong quản lý nhà nước đối với các NHTM, hoặc chỉ tập 

trung nghiên cứu những nội dung mang tính chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động 

ngân hàng. Chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với 

các NHTM một cách toàn diện, có hệ thống dựa trên nền tảng lý luận của khoa học 

hành chính như nội dung, hình thức, phương pháp quản lý của các cơ quan công 

quyền. 

Trên cơ sở xem xét tình hình nghiên cứu về các nội dung liên quan đến quản lý 

nhà nước đối với hoạt động ngân hàng, tác giả khẳng định việc nghiên cứu đề tài: 



22 
 

“Quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay” là không trùng lặp với các công trình đã công bố và phù hợp với chuyên ngành 

Quản lý hành chính công. 

1.2.3. Tình hình nghiên cứu của tác giả 

Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành chính công, tại Học viện Hành chính Quốc 

giatác giả đã lựa chọn đề tài:“Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế”làm nội dung nghiên cứu. 

       Với hướng nghiên cứu này, nghiên cứu sinh đã có một số bài viết về quản lý nhà 

nước đối với các NHTM đăng trên Tạp chí như: 

-“Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại – thực trạng và 

giải pháp”, Tạp chí Quản lý nhà nước, 2010;  

- “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương 

mạiViệt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước, 2011;  

- “Duy trì chính sách tiền tệ thông qua hệ thống công cụ nghiệp vụ”, Kỷ yếu 

Khoa học, 2011;  

- “Tăng cường quản lý nhà nước nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng thương mại ở nước ta”, Tạp chí Quản lý nhà nước, 2011;  

- “Tái cơ cấu nền kinh tế – Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay”,Tạp chí 

Tổ chức Nhà nước, 2013;  

- “Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng 

thương mại” - Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 2015. 

1.3. Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu 

1.3.1. Đánh giá chung những kết quả đạt được 

- Đã xây dựng nền tảng lý thuyết về hệ thống Ngân hàng nói chung và hệ thống 

NHTM nói riêng trong nền KTTT; 

- Mô hình hóa NHTW ở các nước trên thế giới hiện nay và phân tích vai trò của 

NHTW trong quản lý vĩ mô, thực hiện vai trò là ngân hàng của các ngân hàng; 
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- Khẳng định vai trò của Nhà nước nói chung và NHTW nói riêng trong việc 

đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động của các NHTM; 

- Mở ra hướng nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với các NHTM trên một số 

phương diện như: tín dụng, tái cơ cấu, thanh tra, giám sát, xử lý nợ xấu của NHTW 

đối với hệ thống NHTM,... 

- Đánh giá về thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam trong thời gian 

qua; 

- Nghiên cứu về tính độc lập của NHTW ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt 

động của các hệ thống ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng cũng như chỉ ra 

xu hướng chuyển đổi mô hình NHTW ở các nước trên thế giới hiện nay; 

- Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước đối với các NHTM trên một số 

phương diện tái cơ cấu, thanh tra, giám sát, quản trị rủi ro,... 

1.3.2. Những khoảng trống về lý luận và thực tiễn trong các công trình đã 

nghiên cứu 

- Về mặt lí luận, hiện chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, 

cũng như chưa xây dựng được cơ sở khoa học trong quản lý nhà nước đối với NHTM 

trên các phương diện: xây dựng thể chế, định hướng tổ chức bộ máy, phát triển nguồn 

nhân lực, tái cơ cấu và thanh tra giám sát. Có thể nói, hệ thống ngân hàng thương mại 

đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, nhất là giai đoạn hội nhập về mặt 

tài chính – tiền tệ ngày càng sâu rộng. Sự ảnh hưởng của các định chế tài chính lớn 

như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đối với xu hướng phát triển 

thị trường tài chính- tiền tệ đã tác động trực tiếp đến tất cả các quốc gia, vì thế rất cần 

có sự tham gia của nhà nước vào quá trình định hướng, dẫn dắt và hỗ trợ đối với các 

NHTM.  

- Thực tế đã có một số công trình nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quản lý 

nhà nước đối với các NHTM dưới những góc độ khác nhau, nhưng chưa nghiên cứu 

quản lý nhà nước đối với các NHTM trong điều kiện nền KTTT hội nhập khu vực và 

quốc tế. Không chỉ có vậy, những nghiên cứu này chưa đặt hoạt động quản lý nhà 

nước đối với NHTM trong điều kiện cụ thể của Việt Nam là phát triển nền KTTT định 
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hướng XHCN. Có thể thấy, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

ngày càng sâu rộng, Việt Nam hiện đang trở thành đối tác tích cực tham gia vào các tổ 

chức kinh tế quốc tế này, do vậy hệ thống thể chế, chính sách quốc gia cũng cần phải 

thay đổi cho phù hợp với xu thế chung, nhất là những cam kết mang tính ràng buộc 

khi Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế này. Nếu 

được tiếp cận từ góc độ trên, chúng ta sẽ có cách nhìn khách quan, toàn diện về quản 

lý nhà nước đối với các NHTM, cũng như thấy được sự cần thiết phải đổi mới nội 

dung, hình thức và phương pháp quản lý vĩ mô của các cơ quan Nhà nước. 

- Kết quả đề xuất giải pháp trong các nghiên cứu đã có mới chỉ dừng lại ở mức 

độ định hướng phát triển chung trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng hay mang tính 

chuyên môn sâu đối với từng nghiệp vụ ngân hàng. Các đề xuất này chưa mang tính 

toàn diện và hệ thống trên phương diện quản lý vĩ mô của nhà nước đối với các 

NHTM trong giai đoạn hiện nay, cũng như chưa định hướng mang tính chiến lược dài 

hạn về quản lý nhà nước đối với ngành Ngân hàng nói chung và NHTM nói riêng. 

Đứng trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế- tài chính ngày càng sâu rộng và sự 

biến đổi khó lường của nền kinh tế thế giới, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi mạnh mẽ 

cả về tư duy và thể chế để tạo dựng môi trường pháp lý đồng bộ cho hoạt động của hệ 

thống NHTM ngày càng hiệu quả. 

1.4. Những vấn đề đặt ra cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Từ việc phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những khoảng trống 

trong nghiên cứu của các công trình nêu trên, có thể thấy những vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu trong quản lý nhà nước đối với các NHTM là: 

- Cần khẳng định việc tăng cường năng lực và thực hiện có hiệu quả chức năng 

quản lý nhà nước sẽ có tác động trực tiếp nhất tới hiệu quả hoạt động của các NHTM 

trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên việc làm này phải được dựa trên nền tảng khoa 

học, bao gồm hệ thống lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các NHTM và thực 

trạng tổ chức hoạt động của tổ chức này cùng với xu hướng vận động phát triển chung 

toàn hệ thống ngân hàng;  
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- Đặt việc nghiên cứu quản lý đối với các NHTM trong điều kiện phát triển nền 

KTTT, xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng về mặt tài chính – ngân hàng trên thế 

giới hiện nay. Từ đó xác định những yêu cầu đặt ra trong quản lý nhà nước đối với 

các NHTM. Đây là cơ sở quan trọng để xác định hướng đổi mới trong quản lý nhà 

nước đối với lĩnh vực này. 

- Nghiên cứu một cách hệ thống về quản lý nhà nước đối với các NHTM trên 

các phương diện: thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, thanh tra, 

giám sát ngân hàng, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đánh giá một cách khách quan, 

khoa học hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các NHTM trên cơ sở phân tích 

những ưu điểm, những hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại bất cập trong 

quản lý nhà nước; 

- Xây dựng hệ thống lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các NHTM, xây 

dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước đối với các NHTM trong giai đoạn hiện nay. 

Trong nhóm các giải pháp đưa ra, nghiên cứu sinh nhấn mạnh tới khía cạnh về 

tính độc lập của NHTW. Hiện nay, NHNN còn lệ thuộc nhiều vào Chính phủ và các 

cấp chính quyền địa phương trong việc “thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động” và 

chưa có sự độc lập về tổ chức, nhân sự, tài chính. Sự hạn chế này đã ảnh hướng rất 

lớn đến tính linh hoạt và chủ động của NHNN trong điều hành CSTT trước những 

biến động phức tạp của thị trường, từ đólàm hạn chế hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước đối với các NHTM. Trước thực tế đó, nghiên cứu sinh đãnghiên cứu một cách 

hệ thống về lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các NHTM trên các phương 

diện hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của chủ thể quản lý trực tiếp là 

NHNN. Trong đó nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình NHTW Việt Nam độc lập 

trên cả phương diện thiết lập “chỉ tiêu, mục tiêu hoạt động và sử dụng các công cụ để 

đạt được mục tiêu” và độc lập về mặt tổ chức, nhân sự, tài chính với Chính phủ theo 

một lộ trình thích hợp.  
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Chương 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI 

CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

2.1. Tổ chức hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân 

Từ khi ra đời đến nay, hệ thống ngân hàng luôn giữ vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia, nó không chỉ là kênh cơ bản cung ứng vốn 

cho các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, mà còn giữ vai trò thiết yếu trong việc 

truyền dẫn CSTT, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 

đất nước. Hệ thống ngân hàng là bộ phận then chốt không thể tách rời của hệ thống 

tài chính quốc gia, có quan hệ “sống còn” với các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. 

Sự yếu kém trong hoạt động ngân hàng sẽ gây bất ổn cho hệ thống tài chính và các 

thị trường bộ phận khác, từ đó đe dọa đến sự ổn định chung của nền kinh tế. Trong 

lịch sử phát triển ngành ngân hàng cũng đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng tài chính 

– tiền tệ ở cấp độ quốc gia, khu vực hay toàn cầu gây tổn thất nghiêm trọng cả về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Với vai trò không thể thay thế của hệ thống ngân 

hàng trong nền kinh tế như đã trình bày, nên rất cần phải có sự quan tâm của nhà 

nước để giúp hệ thống này (bao gồm cả NHTW và các NHTM) vận hành một cách 

an toàn, có hiệu quả. 

2.1.1. Ngân hàng trung ương 

2.1.1.1. Khái niệm về ngân hàng trung ương 

NHTWcó nguồn gốc từ ngân hàng phát hành, cho đến đầu thế kỷ XX, ngân 

hàng phát hành vẫn thuộc sở hữu tư nhân. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, do đúc 

kết những bài học kinh nghiệm từ việc chống đỡ cuộc Đại suy thoái năm 1929-1933 

cũng như sự phát triển của các học thuyết kinh tế về sự cần thiết của quản nhà nước 

đối với nền kinh tế, các nhà lãnh đạo chính trị đã nhận thức được tầm quan trọng 

phải thành lập một NHTW đóng vai trò quản lý lưu thông tiền tệ, tín dụng và hoạt 

động của hệ thống ngân hàng thống nhất trong một nền kinh tế. Các NHTW được 

thành lập hoặc bằng cách quốc hữu hóa các ngân hàng phát hành hiện có hoặc thành 

lập mới thuộc sở hữu nhà nước. Ở các nước tư bản có hệ thống ngân hàng phát triển 



27 
 

lâu đời thì thành lập NHTW bằng cách quốc hữu hóa ngân hàng phát hành thông qua 

mua lại cổ phần của các ngân hàng này rồi bổ nhiệm người điều hành (Anh, Pháp,...). 

Ở một số nước, Nhà nước chỉ nắm cổ phần khống chế hoặc vẫn để thuộc sở hữu tư 

nhân nhưng Nhà nước bổ nhiệm người điều hành (Nhật, Mỹ,...).  

NHTW là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệquốc gia và chịu trách 

nhiệm thi hành CSTT. Mục đích hoạt động của NHTW là ổn định giá trị của tiền tệ, 

ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các NHTM có nguy cơ đổ vỡ, đảm bảo sự 

ổn định và an toàn của hệ thống ngân hàng. 

Như vậy, NHTW là một định chế công cộng, có thể độc lập hoặc trực thuộc 

Chính phủ; thực hiện chức năng độc quyền phát hành tiền, là ngân hàng của các ngân 

hàng, ngân hàng của Chính phủ và chịu trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về 

các hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng [66]. 

2.1.1.2. Chức năng của ngân hàng trung ương 

NHTW là cơ quan thuộc bộ máy nhà nước, có chức năng phát hành giấy bạc 

ngân hàng và thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng - ngân hàng, 

với mục tiêu cơ bản là đảm bảo ổn định và an toàn trong hoạt động hệ thống ngân 

hàng. NHTW thực hiện chức năng quản lý không chỉ đơn thuần bằng các luật lệ, các 

biện pháp hành chính, mà còn thông qua các nghiệp vụ mang tính kinh doanh, tuy 

nhiên các hoạt động kinh doanh chỉ là phương tiện để quản lý, tự nó không phải là 

mục đích sinh lời. 

a. Ngân hàng độc quyền phát hành tiền 

Đi liền với sự ra đời của NHTW, toàn bộ việc phát hành tiền được tập trung 

vào NHTW theo thiết chế nhà nước độc quyền phát hành tiền. Ở một số quốc gia, 

NHTW là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, còn tiền kim loại với tư cách là tiền 

bổ trợ thì do Chính phủ phát hành. Giấy bạc ngân hàng do NHTW phát hành là 

phương tiện thanh toán hợp pháp, với chức năng làm phương tiện lưu thông và 

phương tiện thanh toán. Bên cạnh chức năng phát hành tiền, NHTW còn thực hiện 

việc kiểm soát khối lượng tiền cung ứng được tạo ra từ các NHTM bằng quy chế dự 

trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu,… Như vậy, NHTW không chỉ độc quyền phát 
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hành tiền tệ mà còn quản lý và điều tiết lượng tiền cung ứng, thực hiện chính sách 

tiền tệ, đảm bảo ổn định giá trị nội tệ. 

b. Ngân hàng của các ngân hàng trung gian 

NHTW thực hiện công việc tái chiết khấu hối phiếu đối với các ngân hàng, 

cấp vốn thông qua cho vay đối với các tổ chức này. Trong quá trình hoạt động tín 

dụng của mình, các ngân hàng sử dụng vốn tập trung, huy động được để cho vay đối 

với nền kinh tế. Khi xuất hiện nhu cầu tiền làm phương tiện thanh toán nhưng lượng 

tiền mặt trong quỹ không đủ khả năng chi trả, các ngân hàng này được NHTW cấp 

tín dụng theo những điều kiện nhất định, phù hợp yêu cầu CSTT. Trong trường hợp 

có ngân hàng gặp nguy cơ đổ vỡ làm ảnh hưởng đến cả hệ thống tài chính của quốc 

gia, NHTW sẽ tái cấp vốn cho ngân hàng đó. NHTW là trung tâm thanh toán của hệ 

thống ngân hàng, mở tài khoản tiền gửi và bảo quản dự trữ tiền tệ cho các ngân hàng.  

c. Ngân hàng của Chính phủ 

Chức năng này của NHTW thể hiện ở một số điểm sau: NHTW thuộc sở hữu 

nhà nước; NHTW ban hành các văn bản pháp quy theo thẩm quyền của mình về tiền 

tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng; kiểm tra thực hiện các văn bản pháp 

luật có liên quan; NHTW mở tài khoản, nhận và trả tiền gửi của Kho bạc nhà nước; 

NHTW tổ chức thanh toán cho Kho bạc nhà nước trong quan hệ thanh toán với các 

ngân hàng; NHTW làm đại lý cho Kho bạc nhà nước trong một số nghiệp vụ; NHTW 

bảo quản dự trữ quốc gia về ngoại hối, các chứng từ có giá; NHTW cung cấp tín 

dụng và tạm ứng cho NSNN trong những trường hợp cần thiết; NHTW thay mặt nhà 

nước quản lý các hoạt động tiền tệ – tín dụng và thanh toán đối nội, đối ngoại của đất 

nước; thay mặt Chính phủ ký kết các hiệp định tiền tệ, tín dụng và thanh toán với 

nước ngoài và tham gia với cương vị là thành viên của một số tổ chức tài chính – tiền 

tệ quốc tế. 

d. Chức năng quản lý nhà nước 

NHTW là cơ quan quản lý và điều tiết hoạt động của hệ thống ngân hàng 

nhằm bảo đảm sự ổn định tiền tệ và an toàn cho hoạt động hệ thống nhằm thực hiện 



29 
 

các mục tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước. Chức năng quản lý nhà nước của NHTW 

được cụ thể hóa trên các phương diện sau: 

- NHTW thẩm định và cấp giấy chứng nhận hoạt động cho NHTM; 

- NHTW quy định nội dung, phạm vi hoạt động kinh doanh và các quy chế 

nghiệp vụ, các hệ số an toàn đòi hỏi các NHTM phải tuân thủ; 

- NHTW điều tiết các hoạt động kinh doanh của NHTM bằng những biện pháp 

kinh tế và hành chính như: quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạn mức tín dụng, ban 

hành chính sách lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, lệ phí áp dụng trong hoạt động kinh doanh 

của các NHTM,…; 

- NHTW thanh tra và kiểm soát thường xuyên và toàn diện các hoạt động của 

toàn bộ hệ thống ngân hàng, áp dụng các chế tài trong các trường hợp vi phạm pháp 

luật nhằm đảm bảo cho cả hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn và có hiệu 

quả; 

- NHTW quyết định đình chỉ hoạt động hoặc giải thể đối với các ngân hàng 

trung gian trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp luật hoặc mất khả năng 

thanh toán,… 

2.1.1.3. Các mô hình ngân hàng trung ương trên thế giới  

Tùy theo thể chế chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội mỗi nước, NHTW sẽ tổ 

chức theo những mô hình khác nhau. Cơ sở để phân biệt giữa các mô hình NHTW 

dựa vào xem xét quan hệ giữa NHTW với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khác. 

a. Mô hình ngân hàng trung ương độc lập với Chính phủ 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Mô hình NHTW trực thuộc Quốc hội 

Quốc hội 

NHTW Chính phủ 
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Mô hình NHTW độc lập với Chính phủ là mô hình trong đó NHTW không 

chịu sự quản lý của Chính phủ mà là của Quốc hội. Quan hệ giữa NHTW và Chính 

phủ là quan hệ hợp tác. NHTW không nằm trong cơ cấu bộ máy của Chính phủ, 

không chịu sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ.  

Mô hình này xuất phát từ quan điểm NHTW là cơ quan quản lý, điều tiết tiền 

tệ và phát hành tiền, hoạt động của nó tác động trực tiếp tới sự phát triển của nền 

kinh tế nên phải được kiểm soát trực tiếp bởi Quốc hội. Nếu đặt NHTW dưới sự điều 

hành của Chính phủ, thì rất dễ xảy ra việc NHTW phải phát hành tiền để bù đắp bội 

chi ngân sách, việc phát hành tiền quá giới hạn dẫn đến lượng tiền trong lưu thông 

vượt quá mức cần thiết, gây ra tình trạng lạm phát, ảnh hưởng tới sự phát triển của 

nền kinh tế. Mặt khác, khi NHTW trực thuộc Chính phủ, Chính phủ có thể vì các 

mục tiêu chính trị trước mắt mà buộc NHTW phải theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn 

thay vì các mục tiêu chính sách dài hạn.  

Có thể nói, mô hình NHTW trực thuộc Quốc hội thường được thiết lập ở 

những nước có nền kinh tế phát triển và CSTTQG được coi là động lực của mọi sự 

phát triển. Để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động quản lý thì NHTW phải có vị 

trí pháp lý độc lập, tức là mối quan hệ giữa NHTW với Quốc hội và Chính phủ phải 

được làm rõ và tính độc lập, tự chủ phải được đề cao. Trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của mình, Ban lãnh đạo NHTW có quyền tự quyết, chứ không phải 

là quyết định của Quốc hội hay Chính phủ. Vị thế này được thể hiện rõ nét nhất trong 

việc xây dựng và thực hiện CSTTQG- yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động 

quản lý kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, trong nền KTTT hiện nay, việc trao cho NHTW vị 

trí pháp lý độc lập là vô cùng cần thiết, là yếu tố then chốt để đảm bảo tính hiệu quả 

trong điều hành CSTTQG ở mỗi nước. 

Thực tế cho thấy sự độc lập của NHTW đối với Chính phủ càng cao thì các 

biến số vĩ mô như lạm phát, tăng trưởng kinh tế,... sẽ đạt được một cách tích cực, bền 

vững và lâu dài. Tổ chức NHTW theo mô hình này đang càng ngày càng phổ biến ở 

các nước phát triển, như: Mỹ, Thụy sĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, NHTW châu Âu 
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(ECB). Chính vì vậy, nhiều quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển sang mô hình 

NHTW độc lập với Chính phủ. 

- Ưu điểm của mô hình: Theo mô hình này, NHTW có toàn quyền quyết định 

việc xây dựng và thực hiện CSTT mà không bị ảnh hưởng bởi các áp lực chi tiêu của 

ngân sách hoặc các áp lực chính trị khác, được trao quyền lựa chọn mục tiêu mà 

không chịu sự can thiệp, chỉ đạo từ Chính phủ hay cơ quan liên quan khác; Tăng tính 

chủ động và giảm độ trễ của CSTT; Có thể từ chối mục tiêu thâm hụt ngân sách; Tự 

chủ về tổ chức và cơ chế tài chính, nhân sự; Có trách nhiệm giải trình đầy đủ và 

minh bạch; Tăng hiệu quả các mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, giảm 

thâm hụt ngân sách và ổn định hệ thống tài chính. 

- Hạn chế của mô hình: Khó thực hiện hài hòa giữa CSTT và CSTK trong 

quản lý vĩ mô. 

b. Mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ 

Mô hình NHTW thuộc Chính phủ là mô hình trong đó NHTW nằm trong Nội 

các và chịu sự chi phối trực tiếp của Chính phủ về nhân sự, về tài chính và các quyết 

định liên quan đến xây dựng và thực hiện CSTT. NHTW được ví như công cụ của 

Chính phủ trong việc điều tiết giá trị đồng tiền và huy động các nguồn tài chính trong 

nền kinh tế.  

Mô hình này được xác định dựa trên cơ sở: Chính phủ là cơ quan hành pháp, 

thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế. Do đó, Chính phủ phải nắm 

trong tay các công cụ kinh tế vĩ mô để sử dụng nó một cách đồng bộ và phối hợp các 

công cụ để vận hành nền kinh tế và cũng là để thực thi tốt nhiệm vụ của mình - thực 

chất là Chính phủ nắm NHTW và thông qua NHTW tác động đến CSTTQG.  

Quốc hội 

Chính phủ 

NHTW 
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Trong mô hình này, Chính phủ có thể dễ dàng phối hợp CSTT của NHTW với 

các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm đảm bảo mức độ và liều lượng tác động của 

tổng thể các chính sách đối với mục tiêu vĩ mô về kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

Đây là mô hình được xem là phù hợp với yêu cầu cần tập trung quyền lực để khai 

thác tiềm năng xây dựng kinh tế trong thời kỳ tiền phát triển. Tiêu biểu là NHTW ở 

một số nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc,... 

- Ưu điểm của mô hình: Chính phủ có quyền can thiệp vào hoạt động của 

NHTW, thực hiện các chức năng quản lý kinh tế vĩ mô; giảm thất nghiệp, tạo công 

ăn việc làm, tạo sự công bằng xã hội; 

- Nhược điểm của mô hình: NHTW sẽ mất đi sự chủ động trong việc thực hiện 

CSTT; Sự phụ thuộc vào Chính phủ có thể làm cho NHTW xa rời mục tiêu dài hạn 

của mình là ổn định giá trị tiền tệ; Chính phủ có thể lợi dụng công cụ phát hành để 

bù đắp bội chi NSNN, từ đó gây ra lạm phát; Khi muốn thay đổi mục tiêu CSTT thì 

phải thay đổi cả Luật NHTW. 

c. Mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc Bộ tài chính: Đây là mô hình ít 

phổ biến, bởi lẽ hoạt động của NHTW phụ thuộc vào Bộ Tài chính dễ xảy ra khả 

năng sử dụng công cụ phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt ngân sách, gây ra tình trạng 

lạm phát cao trong nền kinh tế, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Mô hình này 

trước đây từng được áp dụng ở một số nước Pháp, Anh, Malaysia,… Tuy nhiên, hiện 

nay nó gần như không còn tồn tại vì những hạn chế cố hữu không đáp ứng yêu cầu 

phát triển KTTT. 

2.1.2. Ngân hàng thương mại 

2.1.2.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 

Hiện có nhiều cách hiểu khác nhau về NHTM, nhưng nhìn chung đều cho 

rằng, NHTM là một trung gian tài chính đi vay để cho vay; NHTM là tổ chức đi vay 

tiền của công chúng rồi lại cho người khác vay và qua đó mà thu lợi nhuận. 

Tại Mỹ trong những năm 1980 đã quy định rằng “Bất kỳ một tổ chức nào cung 

cấp tài khoản tiền gửi cho phép khách hàng rút tiền theo yêu cầu (như bằng cách viết 
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séc hay bằng việc rút tiền điện tử) và cho vay đối với các tổ chức kinh doanh hay cho 

vay thương mại sẽ được xem là một ngân hàng”. 

Theo Peter Rose, nhà kinh tế học Mỹ định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là 

loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng 

nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức 

năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”. 

Đây là định nghĩa có nội hàm khá rộng nhưng phù hợp nhất vì nó dựa trên việc 

xem xét những loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Các lĩnh vực hoạt động chủ 

yếu của NHTM gồm: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động dịch 

vụ thanh toán; Hoạt động ngân quỹ; Các hoạt động khác. 

2.1.2.2. Chức năng của ngân hàng thương mại 

- Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội: NHTM nhận tiền gửi của công chúng, 

các doanh nghiệp và các tổ chức, giữ tiền cho khách hàng của mình, đáp ứng cho nhu 

cầu rút tiền và chi tiền cho họ. Đối với khách hàng, khi gửi tiền vào ngân hàng họ 

không những đảm bảo được an toàn về tài sản mà còn thu được một khoản lợi nhuận 

từ ngân hàng. Đối với NHTM, chức năng này làm cơ sở để thực hiện chức năng 

trung gian thanh toán, đồng thời tạo ra nguồn vốn chủ yếu để thực hiện chức năng 

trung gian tín dụng.                

- Chức năng trung gian tín dụng: Đây là chức năng quan trọng nhất của 

NHTM. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối 

giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn, cụ thể, NHTM vừa đóng vai trò là 

người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh 

lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay. Đây là hoạt động góp phần tạo lợi ích 

cho tất cả các bên tham gia.  

- Chức năng trung gian thanh toán: Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho 

các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng 

như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc 

nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác 
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theo lệnh của họ. Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán 

tiện lợi như: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán,… 

- Chức năng tạo tiền: Tạo tiềnl à một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản 

chất của ngân NHTM. Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở chức năng trung 

gian tín dụng và chức năng thanh toán. Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm 

tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi 

trả của xã hội. 

Trong nền KTTT hiện nay, các chức năng của NHTM ngày càng được gia 

tăng để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế. 

2.2. Quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 

2.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại 

2.2.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước 

Theo cách hiểu chung nhất, quản lý là sự tác động có định hướng, có tổ chức 

của chủ thể lên các đối tượng nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức. 

Khi xã hội cộng sản nguyên thủy tan rã, sự bóc lột bắt đầu xuất hiện, khi đó 

hình thành các giai cấp trong xã hội và cũng là khi Nhà nước ra đời. Lúc này Nhà 

nước đóng vai trò là chủ thể chung để thực hiện chức năng quản lý đối với tất cả các 

đối tượng, quá trình xã hội và hành vi của con người trong phạm vi lãnh thổ quốc 

gia.  

Quản lý là một quá trình vận động, trong đó luôn bao gồm chủ thể và đối 

tượng quản lý. Khi tham gia vào quá trình quản lý, chủ thể quản lý thường chủ động 

tác động lên các đối tượng bằng quyền lực. Trong quản lý nhà nước, chủ thể tác động 

lên đối tượng bằng quyền lực nhà nước theo thứ bậc quản lý. Nghĩa là cấp trên chỉ 

đạo, điều hành cấp dưới, cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra, 

giám sát của cấp trên theo quy định của pháp luật. 

Quản lý nhà nước“là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, do các cơ quan (hay 

cá nhân có thẩm quyền) trong bộ máy nhà nước thực hiện thông qua hệ thống công 

cụ pháp luật và chính sách để điều chỉnh hành vi và mối quan hệ của cá nhân, tổ 

chức nhằm duy trì sự phát triển ổn định bền vững toàn xã hội” [31]. 
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2.2.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 

Với vai trò, chức năng của mình, nhà nước có trách nhiệm quản lý mọi đối 

tượng và quá trình kinh tế, xã hội nhằm đảm bảo cho các hoạt động diễn ra trong 

khuôn khổ pháp luật. Trong nền KTTT, hệ thống NHTM đang tham gia thực hiện vai 

trò lưu thông huyết mạch cho nền kinh tế; là một trong những tổ chức trung gian tài 

chính quan trọng nhất; thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là CSTT, là kênh 

dẫn vốn quan trọng cho cả đầu ra và đầu vào của nền kinh tế; Sự ổn định của hệ 

thống NHTM sẽ đảm bảo cho sự vững mạnh của nền kinh tế. Bởi vậy, NHTM trở 

thành đối tượng quản lý trọng yếu của nhà nước. Chính phủ các nước đều cho rằng 

phải thống nhất quản lý nhà nước đối với các NHTM, đồng thời hình thành một hệ 

thống cơ quan quản lý vĩ mô tương ứng để định hướng và điều chỉnh mối quan hệ về 

tài chính - tín dụng đối với các NHTM cho thích hợp.  

Từ những luận giải trên, tác giả rút ra khái niệm Quản lý nhà nước đối với các 

ngân hàng thương mại là: “Quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại là sự 

tác động có tổ chức, mang tính quyền lực công của các cơ quan trong bộ máy nhà 

nước thực hiện thông qua hệ thống công cụ pháp luật và chính sách để điều chỉnh 

các quá trình và hành vi trong lĩnh vực ngân hàng thương mại nhằm mục tiêu duy trì 

sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng”. 

2.2.2. Chủ thể và khách thể trong quản lý nhà nước đối với các ngân hàng 

thương mại  

Có thể nói, hoạt động quản lý được diễn ra thông qua sự tương tác giữa chủ 

thể quản lý và khách thể quản lý. Vì thế, yếu tố cấu thành chủ yếu cho hoạt động 

quản lý nhà nước đối với các NHTM là Chủ thể quản lý và khách thể quản lý. 

2.2.2.1. Chủ thể quản lý 

Chủ thể quản lý vĩ mô nói chung là các cơ quan nhà nước, trong đó hệ thống 

các cơ quan quản lý chuyên ngành thường được coi là chủ thể trực tiếp thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đối với 

hoạt động của các NHTM, chủ thể quản lý nhà nước ở đây là: Quốc hội, Chính phủ, 

NHTW, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổ chức bảo hiểm tiền gửi,... 
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Đây là các cơ quan Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy thác để quản lý, giám sát hoạt 

động tài chính – tiền tệ nhằm đảm bảo cho thị trường hoạt động được an toàn và 

phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà nước.  

Do hoạt động tiền tệ - ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của nền 

kinh tế - xã hội, nên CSTT và các đạo luật về hoạt động ngân hàng phải do Quốc hội 

trực tiếp ban hành và giám sát thực hiện. Quốc hội thực hiện chức năng quản lý vĩ 

mô thông qua ban hành Luật, các chính sách tài chính – tiền tệ cơ bản nhằm tác 

động, điều chỉnh mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Quốc hội giám 

sát các cơ quan nhà nước thực hiện quá trình tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, tài 

chính công, thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm,... Quốc hội 

cùng các cơ quan nhà nước tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

hệ thống ngân hàng, tạo nên sự đồng bộ với hệ thống pháp luật các ngành trong nền 

kinh tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trong phạm vi 

cả nước. Thông qua hoạt động thực thi quyền hành pháp, Chính phủ tổ chức thực 

hiện pháp luật về hoạt động tín dụng, ngân hàng; triển khai vào thực tế các chính 

sách tiền tệ để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Chính phủ chi phối 

trực tiếp hay gián tiếp về huy động vốn và ban hành quyết định liên quan đến xây 

dựng và thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ; điều hành, phối hợp giữa chính sách 

tiền tệ với các chính sách vĩ mô khác như chính sách tài khóa, giá cả,... để định 

hướng hoạt động cho các NHTM trong từng thời kỳ. 

Trong các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước đối với NHTM thì NHTW 

đóng vai trò rất quan trọng và là chủ thể tác động trực tiếp nhất tới ngành Ngân hàng 

nói chung và hệ thống NHTM nói riêng. Với chức năng phát hành tiền và điều hành 

CSTT, NHTW có khả năng ứng phó với các biến sốkinh tế vĩ mô quan trọng trong 

thị trường tài chính như lạm phát, lãi suất, vốn khả dụng của các ngân hàng, từ đó tác 

động tới thị trường tài chính. Phổ biến ở các nước hiện nay, NHTW là cơ quan đặc 

trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia và chịu trách nhiệm thi hành CSTT. Mục 



37 
 

đích hoạt động của NHTW là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm 

soát lãi suất, cứu cánh các NHTM có nguy cơ đổ vỡ. Hầu hết các NHTW thuộc sở 

hữu của Nhà nước, nhưng vẫn có một mức độ độc lập nhất định đối với Chính phủ. 

NHTW chịu trách nhiệm trước Chính phủ hay Quốc hội về thực hiện quản lý nhà 

nước đối với tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng, thực hiện kiểm tra, thanh 

tra, giám sát đối với những tổ chức này. 

Chủ thể tiếp theo là Bộ Tài chính, cơ quan có nhiệm vụ hoạch định và thực thi 

chính sách tài chính nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế vi mô.  Hoạt động của Bộ 

Tài chính có ảnh hưởng lớn tới thị trường tài chính. Với thị trường tiền tệ thông qua 

hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp nhận được các khoản tiền vay để tài trợ cho 

các nhu cầu vốn ngắn hạn và ngược lại, các doanh nghiệp phải hoàn trả vốn vay và 

tiền lãi trong thời hạn nhất định. Với thị trường vốn, thông qua hệ thống các tổ chức 

tài chính trung gian khác, doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để đáp ứng 

nhu cầu vốn dài hạn bằng cách phát hành các chứng khoán. Ngược lại, các doanh 

nghiệp phải hoàn trả mọi khoản lãi cho các chủ thể tham gia đầu tư vào doanh nghiệp 

bằng một khoản tiền cố định hay phụ thuộc vào khả năng kinh doanh của doanh 

nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính thực hiện phát hành trái phiếu để 

đáp ứng yêu cầu vốn cho các mục tiêu phát triển. Về ngắn và dài hạn, trái phiếu kho 

bạc sẽ hỗ trợ cho hoạt động, chương trình tài chính của chính phủ cũng như bù đắp 

thâm hụt chi tiêu. 

Ủy ban chứng khoán quốc gia là các tổ chức được nhà nước thành lập để giám 

sát hoạt động hoặc ngăn ngừa khủng hoảng cho thị trường tài chính. Ủy ban chứng 

khoán quốc gia thực hiện cơ chế để vừa thúc đẩy, vừa giám sát chặt chẽ các NHTM 

tham gia thị trường chứng khoán (TTCK), thông qua việc hoàn thiện khuôn khổ pháp 

lý cho sự tham gia của NHTM vào TTCK đặc biệt là cho hoạt động đầu tư, tham gia 

góp vốn vào các công ty chứng khoán, tham gia phát hành, niêm yết chứng khoán, 

thanh toán giao dịch chứng khoán, cho vay đầu tư chứng khoán. Tăng cường giám 

sát và thực thi pháp luật trong quản lý, điều hành TTCK.  
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Trong nền KTTT, nhất là đối với hoạt động ngân hàng có thể xảy ra rủi ro bất 

cứ lúc nào với cả người gửi tiền và người nhận gửi. Nếu niềm tin của người gửi tiền 

vào hệ thống ngân hàng bị khủng hoảng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của 

một tổ chức tín dụng đơn lẻ, mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Vì lẽ đó mà 

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được thành lập để bảo vệ người gửi tiền, củng cố 

niềm tin của họ đối với hệ thống tài chính, ngân hàng. Đồng thời BHTG còn góp 

phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh cho ngân hàng trong suốt quá trình 

hoạt động thông qua các nghiệp vụ kiểm tra, giám sát rủi ro đối với các TCTD.  

Toàn cầu hóa hoạt động ngân hàng buộc các doanh nghiệp phải chịu sự giám 

sát của những thể chế khác nhau, các tổ chức tài chính liên kết chặt chẽ hơn, đòi hỏi 

phải đánh giá rủi ro một cách toàn diện và tăng cường hợp tác quốc tế về giám sát tài 

chính – ngân hàng. Các Tổ chức thanh tra giám sát tài chính- ngân hàng có thể  hợp 

nhất hay tăng cường phối hợp giữa các cơ quan giám sát chuyên trách (ngân hàng, 

chứng khoán, bảo hiểm). Các cơ quan này thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định khác của pháp luật có liên quan. Xem xét, đánh 

giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của các ngân hàng; 

xem xét, đánh giá rủi ro tiềm ẩn, chất lượng và hiệu quả hệ thống quản trị, điều hành, 

hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm trị rủi ro của các ngân hàng 

trong hệ thống. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

hoặc ban hành thể chế, chính sách đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và 

ngân hàng; yêu cầu các ngân hàng có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro 

để đảm bảo an toàn hoạt động và phòng ngừa, ngăn chặn hành vi dẫn đến vi phạm 

pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật tại các ngân hàng. 

Ở quy mô quốc tế, các tổ chức như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc 

tế (IMF), Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) cũng là những tổ chức có ảnh hưởng 

lớn tới các hoạt động tài chính quốc tế, thậm chí cả hoạt động tài chính của các quốc 

gia thành viên. 
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Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả giới hạn “Chủ thể quản lý nhà 

nước” đối với các NHTM là NHTW. Do vậy, khi nghiên cứu về các nội dung quản lý 

của nhà nước đối với các NHTM, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu trên phương 

diện quản lý của NHTW đối với các NHTM. 

2.2.2.2. Khách thể quản lý 

Khách thể nghiên cứu trong nội dung luận án là các Ngân hàng thương mại 

Việt Nam thực tế hoạt động từ năm 2010 đến nay. 

 NHTM là loại hình phổ biến nhất hiện nay, đồng thời là bộ phận lớn nhất 

trong hệ thống các trung gian tài chính. Các dịch vụ truyền thống của NHTM là huy 

động tiền gửi chủ yếu ở dạng ngắn hạn, tài trợ thương mại chủ yếu dưới hình thức 

chiết khấu thương phiếu và làm dịch vụ thanh toán. Tuy nhiên, ngày nay dưới áp lực 

cạnh tranh và thị trường phát triển, các NHTM đã chuyển sang kinh doanh tổng hợp, 

thực hiện huy động vốn và cho vay trung dài hạn, đồng thời cung cấp hầu như toàn 

bộ các dịch vụ ngân hàng. 

Trong nền KTTT, NHTM bao gồm nhiều loại khác nhau trên cơ sở tiêu chí 

phân loại theo hình thức sở hữu, theo chiến lược kinh doanh,... Trong nội dung 

nghiên cứu của luận án, tác giả tiếp cận nghiên cứu khách thể quản lý nhà nước là 

các NHTM theo hình thức sở hữu gồm có: Ngân hàng thương mại nhà nước; Ngân 

hàng thương mại cổ phần; Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước ngoài. 

2.2.3. Sự cần thiết và vai trò của nhà nước đối với các ngân hàng thương 

mại 

2.2.3.1. Sự cần thiết quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 

- Xuất phát từ chức năng chung của nhà nước 

Cả lý luận và thực tế đều cho thấy rằng, trong nền KTTT Nhà nước không chỉ 

là người bảo vệ cho nền kinh tế, mà còn phải tham gia tích cực vào quá trình điều tiết 

các ngành, lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu phát triển chung. 

Bối cảnh hội nhập và phát triển là một điều kiện khách quan tác động đến hầu 

hết các quốc gia trên thế giới. Sự thành công hay thất bại của các quốc gia phụ thuộc 

rất nhiều vào sự nắm bắt, tận dụng cơ hội cũng như nhận định và chủ động ứng phó 
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với những nguy cơ từ hội nhập mang lại. Sự phát triển nền kinh tế toàn cầu, hội nhập 

về kinh tế - tài chính với các định chế tài chính lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng, cũng 

như việc các quốc gia khi kí kết gia nhập các tổ chức tài chính, các hiệp định thương 

mại đa phương hay song phương sẽ tác động rất lớn tới định hướng chính trị, pháp lý 

của mỗi nước.  

- Xuất phát từ vai trò quan trọng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 

Trong sự vận hành và phát triển của nền kinh tế, hệ thống NHTM có vai trò 

đặc biệt quan trọng. Hệ thống NHTM phát triển ổn định là cơ sở để một nền kinh tế 

phát triển bền vững. Khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997, Khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu năm 2008 đã cho thấy hoạt động của hệ thống NHTM tác động rất mạnh mẽ 

đến nền kinh tế. Khi các NHTM hoạt động thiếu hiệu quả, không bảo đảm an toàn 

vốn sẽ kéo theo những hệ lụy lâu dài cho nền kinh tế. 

- Xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh  

Hoạt động NHTM là loại hình kinh doanh có độ rủi ro cao hơn nhiều so với 

các loại hình kinh doanh khác và thường có ảnh hưởng sâu sắc, mang tính chất dây 

chuyền đối với nền kinh tế. Bởi vì trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hoạt động 

kinh doanh tiền tệ, do các NHTM phải tiến hành huy động vốn của người khác để 

cấp tín dụng cho khách hàng và trên nguyên tắc NHTM chỉ có thể đòi tiền của người 

vay sau một thời gian nhất định, nên đã tạo ra khả năng rủi ro cao cho hoạt động 

ngân hàng, kéo theo đó là sự rủi ro đối với người gửi tiền ở NHTM, cũng như rủi ro 

đối với nền kinh tế. Vì vậy, hoạt động ngân hàng các quốc gia trên thế giới thường 

được điều chỉnh và kiểm soát hết sức chặt chẽ bằng những đạo luật riêng biệt, nhằm 

đảm bảo cho hoạt động này được vận hành an toàn và hiệu quả. 

- Xuất phát từ vai trò quản lý vĩ mô về tài chính - ngân hàng của Nhà nước 

Nhà nước quản lý tài chính - ngân hàng như là đối tượng và sử dụng hệ thống 

tài chính – tiền tệ làm công cụ quan trọng trong quản lý vĩ mô nền kinh tế.Hệ thống 

ngân hàng là huyết mạnh của nền kinh tế. Sự phát triển hay trì trệ, yếu kém của hệ 

thống ngân hàng tỉ lệ thuận với sự phát triển nền kinh tế của đất nước. Hiệu quả quản 
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lý nhà nước liên quan đến kết quả hoạt động của hệ thống NHTM cũng như đảm bảo 

sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường tiền tệ. 

2.2.3.2. Vai trò của Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 

- Vai trò định hướng, dẫn dắt: Cũng giống như mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội 

trong nền KTTT, hoạt động ngân hàng không thể thiếu được sự định hướng của nhà 

nước để tránh được những rủi ro trước các biến cố của thị trường. Ngày nay, không 

một quốc gia nào xây dựng nền KTTT mà không cần đến sự quản lý, điều tiết của 

nhà nước, bất luận đó là nhà nước tư bản haynhà nước theo định hướng XHCN.  

Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng mang tính vĩ mô thông qua việc 

tạo điều kiện cho sự ra đời các ngân hàng trong nền KTTT như là vai trò của “bà 

đỡ”, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng về kinh tế; tạo môi trường pháp lý phù 

hợp; xác định mục tiêu về ổn định tiền tệ và điều chỉnh mối quan hệ giữa ngân hàng 

với các cá nhân, tổ chức và giữa nhà nước với các TCTD trong nền kinh tế. Cũng có 

thể nhà nước xây dựng hệ thống ngân hàng nòng cột bằng nguồn ngân sách để đảm 

nhận vai trò dẫn dắt các ngân hàng thuộc khu vực tư nhân hoạt động theo định 

hướng; tạo lập kết cấu hạ tầng, thông tin, công nghệ,... 

- Vai trò khuyến khích, hỗ trợ: Để các NHTM hoạt động theo định hướng, nhà 

nước sẽ tạo động lực, khuyến khích phát triển các tổ chức này thông qua hệ thống 

chính sách tiền tệ và tiềm lực kinh tế nhà nước, làm đòn bẩy thúc đẩyhoạt động ngân 

hàng ngày càng phát triển.  

- Nhà nước tạo môi trường thuận lợi: Quản lý các hoạt động trong nền kinh tế 

thị trường là hết sức phức tạp, mỗi tác động của chủ thể quản lý đều ảnh hưởng đến 

quan hệ kinh tế giữa các chủ thể, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng. 

Môi trường cho các NHTM hoạt động bao gồm cả chính trị, pháp lý, kinh tế- xã 

hội,... trong đó môi trường pháp lý là quan trọng nhất. Sự thay đổi luật pháp luôn ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ cho các pháp nhân kinh tế, nhất 

là đối với hệ thống NHTM. Vai trò của nhà nước ở đây là tạo lập được môi trường 

pháp lý phù hợp và thuận lợi, ổn định để các chủ thể kinh tế nói chung và các NHTM 

nói riêng có thể phát triển trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng. 
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- Vai trò điều tiết, ngăn ngừa: Nền kinh tế thị trường hoạt động theo các quy 

luật vốn có của nó. Trong số đó, có những quy luật tác động làm gia tăng động lực 

của các chủ thể, nhưng cũng có quy luật làm hạn chế mặt tích cực dẫn đến sự thất bại 

của thị trường. Trước thực tế này, các quan hệ kinh tế rất cần có bàn tay nhà nước để 

điều tiết hoạt động, tạo lập các cân đối vĩ mô trong nền kinh tế. Đối với hoạt động 

các NHTM, gắn với sự lưu thông huyết mạch của nền kinh tế càng phải cần có sự 

điều tiết thường xuyên của Nhà nước. Trong điều kiện hiện nay, thị trường mở là 

công cụ quan trọng của NHTW trong việc điều tiết lượng tiền cung ứng, bởi những 

ưu thế vốn có của nó giúp NHTW có thể kiểm soát được lượng tiền lưu thông trên thị 

trường tự do, linh hoạt điều chỉnh lượng tiền cung ứng, thay đổi các tình huống bất 

lợi trong lưu thông tiền tệ và tiết kiệm chi phí và thời gian cho các hoạt động điều tiết 

tiền tệ. Vai trò điều tiết, ngăn ngừa của NHTW còn được thực hiện thông qua các 

hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động ngân hàng. 

2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại 

2.2.4.1. Yếu tố tác động bên ngoài 

a. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình  

Yếu tố tài chính và tiết kiệm của dân cư tác động rất lớn tới tình hình tài chính 

của ngân hàng. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng chủ yếu được hình thành từ 

việc huy động các nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong dân cư. Yếu tố này lại phụ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố như thu nhập của dân cư, thói quen chi tiêu bằng tiền mặt và đặc biệt 

là sự ổn định của nền kinh tế. Nếu nền kinh tế mất ổn định, giá trị đồng tiền luôn 

biến động thì xu hướng chung của dân cư sẽ đổi các đồng tiền bản tệ ra các đồng tiền 

mạnh hay cất trữ vàng bạc, mua bất động sản,... là những tài sản có tính ổn định cao 

hơn. 

Yếu tố thuộc về bản thân các doanh nghiệp, trong đó tình hình tài chính của 

doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng. 

Khách hàng có nguồn vốn lớn, khả năng tài chính tốt là điều kiện để mở rộng sản xuất 

kinh doanh, đầu tư mua sắm thiết bị, sản xuất có hiệu quả, mang lại lợi nhuận và thanh 

toán các khoản vay từ ngân hàng. Tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng ảnh 
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hưởng tới việc đáp ứng các điều kiện để thực hiện các nguyên tắc và quy định cho vay, 

thế chấp ngân hàng. Khả năng tài chính doanh nghiệp hạn chế là nguyên nhân dẫn đến 

khả năng tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn khi không đủ tài sản đảm bảo, báo cáo tài 

chính kém lành mạnh, hoạt động kém vững chắc, nguồn trả nợ không ổn định,... 

b. Môi trường kinh tế  

Tình trạng phát triển của nền kinh tế hay tính chu kỳ của nền kinh tế là một yếu 

tố vĩ mô có tác động trực tiếp đến hoạt động của NHTM. Trong điều kiện nền kinh tế 

phát triển nhanh và ổn định, thu nhập của người dân được đảm bảo và ngày càng cải 

thiện thì khả năng tích lũy của dân cư cao hơn từ đó lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng 

lên. Đồng thời, ở giai đoạn này các cơ hội đầu tư được trông đợi là sinh lợi tăng, làm 

tăng nhu cầu vay vốn để đầu tư cho các dự án. Mặt khác, nền kinh tế phát triển, thu 

nhập bình quân đầu người cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng, 

tạo triển vọng cho vay tiêu dùng. Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào tình trạng suy 

thoái sẽ làm cho niềm tin của khách hàng vào đồng nội tệ giảm xuống. Cụ thể hơn nữa 

là khi thu nhập thực tế của người lao động giảm thì lượng tiền nhàn rỗi trong nền kinh 

tế cũng sẽ giảm theo và lượng tiền gửi vào ngân hàng còn có nguy cơ bị rút ra. Về phía 

doanh nghiệp, sự giảm sút các cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi trong giai đoạn suy 

thoái của nền kinh tế làm nhu cầu vay vốn giảm và do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng. 

c. Tình trạng Ngân sách nhà nước 

Theo đó, mức bội chi ngân sách tăng làm gia tăng nhu cầu vay vốn từ công 

chúng để tài trợ thiếu hụt. Hành vi phát hành công cụ nợ để huy động vốn tài trợ nhu 

cầu thâm hụt ngân sách địa phương của chính quyền địa phương hoặc huy động vốn 

của các cơ quan Chính phủ khác cũng có thể tác động làm giảm lượng tiền gửi của hệ 

thống ngân hàng cũng như khối lượng tín dụng ngân hàng có thể cung ứng cho nền 

kinh tế. 

d. Môi trường cạnh tranh 

Hoạt động ngân hàng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm, có mức độ cạnh 

tranh cao và phức tạp. Trong thời gian qua, thị trường tài chính ngày càng trở nên sôi 
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động hơn do có sự tham gia của nhiều loại hình hoạt động ngân hàng. Số lượng ngân 

hàng được phép hoạt động ngày càng tăng cùng với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ 

của nhiều tổ chức phi ngân hàng, trong khi đó, nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư và các 

tổ chức kinh tế có hạn. Thực tế này đã làm hạn chế tính độc quyền của hệ thống ngân 

hàng và ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 

đ. Sự phát triển ổn định của hệ thống tài chính thế giới 

Hệ thống tài chính toàn cầu là khuôn khổ mang tính quốc tế vềcác hiệp định 

pháp lý, thể chế và tác nhân kinh tế chính thức và không chính thức cùng  tạo điều 

kiện lưu thông dòng chảy tài chính quốc tế cho các mục đích đầu tư và tài chính 

thương mại. Hệ thống này đã phát triển đáng kể từ cuối thế kỷ 19 cho đến những làn 

sóng đầu tiên của toàn cầu hóa kinh tế, được đánh dấu bằng việc thành lập các 

NHTW, các hiệp ước đa phương và các tổ chức liên chính phủ để cải thiện tính minh 

bạch và hiệu quả của thị trườngtài chính quốc tế. Tuy nhiên, do những biến động về 

thâm hụt thương mại, sụt giảm đầu tư và tiêu dùng làm cho thị trường tài chính 

không ổn định (thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường vốn khó khăn, thị trường 

tiền tệ không an toàn). Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 

2008, nhiệm vụ đảm bảo sự ổn định hệ thống tài chính thế giới ngày càng trở nên 

quan trọng đối với tất cả các quốc gia. 

2.2.4.2.Yếu tố tác động bên trong 

a. Nguồn nhân lực  

Con người luôn là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong mọi hoạt động 

kinh doanh của tổ chức. Đối với hoạt động ngân hàng, một trong những ngành nghề 

có mức độ rủi ro cao, thì yếu tố con người lại càng đóng vai trò quan trọng. Do đó, 

để đạt được hiệu quả trong kinh doanh, ngành ngân hàng cần phải có đội ngũ nhân sự 

trình độ cao, được đào tạo hệ thống và có kiến thức sâu rộng về thị trường. Đặc biệt 

là kiến thức trong lĩnh vực tham gia đầu tư vốn và hiểu biết những nội dung pháp 

luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong bố trí sử dụng, nhân sự cần phải 

được sàng lọc kỹ càng và phải  thường xuyên bồi dưỡng những kiến thức cần thiết để 

bắt kịp với nhịp độ phát triển chung và những biến đổi của nền KTTT. Ngoài ra, họ 
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còn phải đảm bảo về tiêu chuẩn về đạo đức, sự liêm khiết, bởi lẽ nếu người cán bộ 

ngân hàng thiếu trách nhiệm, vô tình hay hữu ý vi phạm có thể sẽ gây tổn thất rất lớn 

cho ngân hàng. 

b. Sự phát triển của hệ thống tài chính, đặc biệt là các định chế tài chính đối 

với ngân hàng giữ vai trò chủ đạo. Sự lớn mạnh và phát triển của các NHTM nhà 

nước, đang thực hiện vai trò chi phối trong hệ thống ngân hàng, cùng với sự phát 

triển và ngày càng mở rộng về quy mô vốn của các NHTM, ngân hàng có vốn đầu tư 

nước ngoài, các công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm,... làm cho thị trường tài 

chính ngày càng trở nên sôi động. 

c. Tính độc lập của Ngân hàng trung ương trong quản lý, điều hành 

Ngoài chức năng là ngân hàng của các ngân hàng, NHTW còn thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tiền tệ - ngân hàng, do vậy sự độc lập, 

chủ động của NHTW trong hoạch định và thực thi các CSTT, trong quản lý vĩ mô 

các hoạt động ngân hàng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ổn định của 

hệ thống NHTM. 

CSTT có tác động rất lớn tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân 

hàng. Các bằng chứng thực nghiệm cũng như nhữngnguyên lý lý thuyết đã chỉ ra 

rằng, trong nền KTTT, để NHTW điều hành CSTT một cách hiệu quả, tính độc lập 

của NHTW là yếu tố then chốt. Khi NHTW có được vị thế độc lập thì sẽ chủ động 

hơn trong điều hành CSTT, trong sử dụng các công cụ để đạt được mục tiêu CSTT. 

2.2.5. Nội dung quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 

2.2.5.1. Xây dựng và thực hiện thể chế, chính sách về tiền tệ - ngân hàng 

Hệ thống ngân hàng nói chung và NHTM nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan 

trọng và chi phối mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Việc tham gia của các NHTM vào 

quan hệ tài chính – ngân hàng thuộc phạm trù quan hệ sản xuất, thể hiện bản chất của 

nhà nước và phục vụ nhà nước. Với lý do đó, Nhà nước phải trực tiếp can thiệp, chi 

phối các quan hệ tài chính – ngân hàng nhằm làm cho các quan hệ này một mặt tuân 

theo quy luật của KTTT, mặt khác phải phù hợp với việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của đất nước trong từng thời kỳ. Yêu cầu này mang tính khách quan xuất 
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phát từ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Do vậy nhiệm vụ đầu tiên quan trọng 

nhất trong quản lý nhà nước đối với các NHTM là ban hành thể chế, chính sách 

nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng. 

Hệ thống pháp lý về tổ chức và hoạt động ngân hàng chỉ Nhà nước mới có 

thẩm quyền ban hành và sử dụng trong quản lý vĩ mô. Qua đó, Nhà nước vừa bắt 

buộc, vừa tạo môi trường cho các hoạt động ngân hàng phát triển. Từ đó, có thể thấy 

trong bất kỳ xã hội nào, đặc biệt là trong xã hội dân chủ tiến bộ, yêu cầu đầu tiên đối 

với quản lý nhà nước là phải ban hành được hệ thống thể chế, chính sách phù hợp 

làm căn cứ pháp lý cho hoạt động của các chủ thể và đối tượng quản lý. Đối với quản 

lý nhà nước, hệ thống thể chế, chính sách sẽ trở thành công cụ quan trọng để Nhà 

nước điều hành hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể, định hướng cho các quá trình 

kinh tế - xã hội phát triển theo mục tiêu quản lý của Nhà nước. 

Nhà nước là một thiết chế mang tính quyền lực công định ra các qui tắc ứng 

xử trong lĩnh vực tiền tệ, trong hoạt động tín dụng, ngân hàng,... Các qui định pháp 

luật này không chỉ mang tính bắt buộc thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân, mà còn 

có vai trò định hướng, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hoạt động sao cho 

hiệu quả. Hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của NHTM sẽ tạo lập môi trường 

cho sự phát triển thông qua việc đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các ngân 

hàng hay bằng cách tạo cơ hội cho mỗi ngân hàngtham gia cạnh trạnh lành mạnhtheo 

định chế và thông lệ quốc tế. Hệ thống luật pháp trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm 

các quy định chung được hiến định trong Hiến pháp về hoạt động tiền tệ - ngân hàng; 

thiết chế về Ngân hàng trung ương; Luật định về các ngân hàng trung gian; Luật định 

về thanh tra, giám sát trong lĩnh vực ngân hàng; Luật định về các lĩnh vực liên quan 

đến tài chính - ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm,... 

Trên cơ sở hệ thống pháp luật chung, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

sẽ lập quy cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động của ngân hàng. Trên cơ sở qui định 

mang tính pháp luật, cơ quan nhà nước tiến hành các hoạt động cụ thể để quản lý hệ 

thống ngân hàng như: Xem xét, cấp và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các ngân 

hàng; kiểm soát tín dụng thông qua cơ chế tái cấp vốn và tỷ lệ dự trữ bắt buộc; quy 
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định về nghiệp vụ và hệ số an toàn trong quá trình hoạt động của các ngân hàng; 

thanh tra, giám sát hoạt động của cả hệ thống ngân hàng. Áp dụng các chế tài trong 

các trường hợp vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm cho cả hệ thống ngân hàng hoạt 

động ổn định, an toàn và có hiệu quả; quyết định đình chỉ hoạt động hoặc giải thể đối 

với các ngân hàng và trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp luật hoặc bị 

mất khả năng thanh toán. Quy định, thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc- công cụ của 

NHTW trong việc thực thi CSTT, và tỉ lệ dự trữ bắt buộc này sẽ thay đổi theo yêu 

cầu của CSTT trong từng thời kỳ; ban hành các hình thức thanh toán, các chế độ, quy 

định kế toán thanh toán cho toàn bộ hệ thống ngân hàng áp dụng; tái cấp vốn cho các 

ngân hàng trung gian dưới các hình thức: cho vay thế chấp hay ứng trước; chiết 

khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá,... ấn định các lãi suất, lệ phí hoa hồng áp dụng 

cho các ngân hàng trung gian, quy định những thể lệ điều hành các nghiệp vụ ngân 

hàng; mở tài khoản giao dịch và tổ chức thanh toán bù trừ cho các ngân hàng trung 

gian. 

Như vậy có thể thấy, để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, 

một trong những điều kiện thiết yếu là phải có hệ thống thể chế hoàn chỉnh. Hệ thống 

này bao gồm các văn bản luật quy định về tổ chức, hoạt động của NHTW, các 

NHTM; các văn bản luật có liên quan trên các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, 

phòng chống rửa tiền,... Căn cứ vào các thể chế, các quy định trong lĩnh vực ngân 

hàng, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thiết lập tổ chức bộ máy quản lý, huy động và 

sử dụng nguồn nhân lực, nguồn tài chính công; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; thực 

hiện các hoạt động thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ - 

ngân hàng. 

Có thể nói, hệ thống thể chế, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

của các NHTM. Đây là cơ sở pháp lý để NHTM tổ chức hoạt động. Nếu những quy 

định của pháp luật không rõ ràng, không đồng bộ, có nhiều kẽ hở, không thống nhất 

giữa luật với văn bản dưới luật sẽ khiến cho hoạt động ngân hàng gặp phải những 

khó khăn, cản trở, thậm chí làm cho hoạt động kinh doanh dễ gặp rủi ro. Trong xu 

thế hội nhập như hiện nay, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng cần phải 
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được đổi mới và hoàn thiện theo hướng minh bạch hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, 

góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động 

ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cho các NHTM hoạt động an toàn, hiệu quả. Thể 

chế quản lý nhà nước đối với các NHTM được biểu hiện bằng một số tiêu chí cơ bản 

như: Tính đồng bộ trong nội dung thể chế, tính khả thi của thể chế, tính kịp thời của 

thể chế. 

2.2.5.2. Tổ chức hệ thống ngân hàng 

Hệ thống ngân hàng thường được ví là “linh hồn của nền kinh tế thị trường” và 

được Nhà nước sử dụng để điều tiết tiền tệ trong lưu thông, xác lập môi trường tài 

chính lành mạnh, phù hợp với yêu cầu đầu tư, phát triển kinh tế và là công cụ để thực 

hiện các chiến lược tài chính, tiền tệ quốc gia. Vai trò đó được thực hiện thông qua 

việc tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân 

hàng. 

Hệ thống ngân hàng các nước thường tổ chức thành hai cấp bao gồm: Ngân 

hàng trung ương và các ngân hàng trung gian (trong đó có NHTM – loại hình ngân 

hàng đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống các ngân hàng trung gian). NHTW thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền tệ, cung ứng và điều 

hòa lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền.  

a. Tổ chức bộ máy ngân hàng trung ương 

Tổ chức bộ máy NHTW có thể theo mô hình thuộc Chính phủ hay độc lập với 

Chính phủ cho phù hợp với việc thực hiện cácchức năng, trong đó cóquản lý nhà 

nước. Các chi nhánh của NHTW được thành lập ở địa phương không có tư cách pháp 

nhân, không tham gia hoạt động kinh doanh tiền tệ và chịu sự điều hành trực tiếp của 

NHTW. Hầu hết các NHTW đều tổ chức thành một hệ thống tập trung, thống nhất 

bao gồm: Trụ sở chính, Chi nhánh, các văn phòng đại diện (trong và ngoài nước) và 

các đơn vị trực thuộc. 

Cơ cấu tổ chức NHTW được bố trí thành các khối để thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ mang tính chất chuyên ngành cao (hoạch định chính sách, phát hành, tín 

dụng,...). NHTW hiện đại có bộ máy tổ chức khá phức tạp và cũng khác nhau giữa 
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các quốc gia. Tuy khác nhau về cơ cấu tổ chức, nhưng mọi NHTW đều phải có hai 

bộ phận cơ bản là Vụ phát hành tiền tệ và Vụ kinh doanh ngân hàng. Tại các Chi 

nhánh cũng sẽ thiết kế thành các Phòng (Ban) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

quản lý tại địa phương. 

Trong hệ thống NHTW, trừ hội sở chính đặt tại trung tâm, các tổ chức đại diện 

tại các địa phương (vùng, lãnh thổ) cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc 

chuyển tiếp yêu cầu thực hiện CSTT và quản lý của NHTW, thay mặt NHTW thực 

hiện một số chức năng quản lý (quản lý nhà nước và nghiệp vụ) đối với các ngân 

hàng trung gian, các định chế tài chính trung gian khác. Hiện nay trên thế giới, tùy 

theo mỗi quốc gia, các tổ chức đại diện của NHTW được gọi theo những tên khác 

nhau như: Ngân hàng dự trữ liên bang (Mỹ); NHTW bang (Đức); Chi nhánh, chi 

điếm (Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản),... 

Để xem xét về tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước đối với NHTM, 

người ta thường dùng các tiêu chí chủ yếu như: Chức năng, cơ cấu tổ chức của 

NHTW; tính độc lập hay phụ thuộc giữa NHTW với Chính phủ; tính thích ứng của 

bộ máy,… 

b. Tổ chức hệ thống ngân hàng thương mại 

Đối với các NHTM, tổ chức bộ máy được thiết kế dưới hai dạng cơ bản là 

ngân hàng đơn nhất và ngân hàng có chi nhánh. 

Ngân hàng đơn nhất là ngân hàng không có chi nhánh, tức là các dịch vụ ngân 

hàng chỉ do một hội sở ngân hàng cung cấp. Tuy nhiên, cũng có một số dịch vụ được 

cung cấp thông qua các thiết bị kỹ thuật tại nhiều địa điểm khác nhau như máy ATM, 

máy thanh toán thẻ tại các cửa hàng,... 

Ngân hàng chi nhánh là ngân hàng có vốn tương đối lớn, cung cấp dịch vụ 

ngân hàng thông qua nhiều đơn vị ngân hàng. Việc thành lập chi nhánh thường bị 

kiểm soát chặt chẽ bởi NHTW thông qua các quy định về mức vốn sở hữu, về 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ, về sự cần thiết của dịch vụ ngân hàng trên địa bàn,... 

Trên cơ sở qui hoạch phát triển hệ thống tổ chức tín dụng phù hợp với chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội mỗi giai đoạn, NHTW cấp phép thành lập và giám sát 
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hoạt động các NHTM theo qui định pháp luật. Đồng thời NHTW cũng tạo môi 

trường và các điều kiện hỗ trợ cần thiết để các NHTM hoạt động an toàn, hiệu quả 

theo định hướng.  

2.2.5.3. Quản lý nguồn nhân lực 

Trong các yếu tố hợp thành của hệ thống ngân hàng, đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức của ngành là yếu tố then chốt giữ vai trò quyết định dến sự thành 

công của toàn hệ thống. Thực tế cho thấy, trình độ quản lý và điều hành của cán bộ 

lãnh đạo, kỹ năng tác nghiệp, phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên ngân 

hàng,… sẽ tạo nên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với Ngành ngân hàng. 

Hệ thống ngân hàng tồn tại trên cơ sở kết quảquản lý rủi ro và duy trì niềm tin 

từ công chúng, do đó chất lượng đội ngũ công chức, nhất là công chức đảm nhận vai 

trò hoạch định chính sách, điều hành thực hiện thể chế và kiểm soát các hoạt động 

ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng. Đối với ngành “công nghiệp tài chính” trong 

bối cảnh hiện nay rất cần được chú ý đến việc phân tích, đánh giá, dự báo và cảm 

nhận về rủi ro cũng như cơ hội đi kèm với việc luân chuyển các dòng vốn. Hiệu quả 

thị trường chỉ tồn tại trên lý thuyết, nên việc xử lý thông tin phải đi qua "lăng kính" 

của con người, vì thế đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách 

nhiệm và ý thức làm việc là hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý nhân sự. 

Dưới giác độ kinh tế, nguồn nhân lực quyết định năng lực cạnh tranh của hệ 

thống ngân hàng. Việc thiếu hụt đội ngũ cán bộ có chất lượng và giàu kinh nghiệm sẽ 

làm suy giảm năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng, đồng thời khiến ngân 

hàng đối mặt với nhiều rủi ro khi không có đủ nhân lực giỏi để phân tích tình hình tài 

chính, kịp thời đưa ra cảnh báo sớm về những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân 

hàng, cũng như có quyết sách hiệu quả nhằm duy trì hoạt động và sự phát triển của 

hệ thống trong mọi hoàn cảnh. 

Ở những nước phát triển với hệ thống ngân hàng hiện đại có bề dày kinh 

nghiệm trong xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp trong quản lý các ngân 

hàng. Nhiều nước đã đưa ra quy định bắt buộc đối với mỗi công chức trong 01 năm 

phải có tối thiểu từ 10 đến 15 ngày học để cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng 
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chuyên ngành. Những đối tượng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Kỹ 

năng quản lý và lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt của NHTW và chi nhánh ở địa 

phương; các thành viên Ban giám đốc NHTM và đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, người 

hoạt động trong lĩnh vực phân tích, tổng hợp, thống kê, dự báo về hoạt động ngân 

hàng. Đồng thời cũng chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

thanh tra, giám sát ngân hàng về cả phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn và khả 

năng tiếp cận với công nghệ mới trong lĩnh vực ngân hàng. 

Tiêu chí sử dụng để phản ánh nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ công 

chức ngành ngân hàng bao gồm: 

- Số lượng công chức theo chức danh và vị trí việc làm của NHTW; 

- Cơ cấu công chức; 

- Chất lượng công chức: 

+ Trình độ đào tạo 

+ Theo kinh nghiệm công tác 

+ Theo yêu cầu về phẩm chất 

+ Theo kết quả phân loại 

- Quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý ngành ngân hàng 

- Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành ngân hàng. 

2.2.5.4. Thanh tra, giám sát hoạt động các ngân hàng thương mại 

Với tư cách là ngân hàng của các ngân hàng, NHTW không chỉ cung ứng các 

dịch vụ ngân hàng thuần túy cho các ngân hàng trung gian, mà còn thực hiện vai trò 

điều tiết, giám sát thường xuyên hoạt động của các ngân hàng trung gian nhằm đảm 

bảo sự ổn định trong hoạt động ngân hàng và bảo vệ lợi ích của người gửi tiền tại các 

ngân hàng. Kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính – ngân hàng toàn cầu vừa 

qua cho thấy hệ thống tài chính – ngân hàng cần phải được giám sát chặt chẽ và điều 

tiết một cách cẩn trọng. Vì thế thanh tra, giám sát ngân hàng ở bất kỳ một quốc gia 

nào cũngđược coi là chức năng quan trọng trong quản lý nhà nước đối với các 

NHTM. Tầm quan trọng của chức năng này xuất phát từ lý do cơ bản sau:  
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- Hoạt động thanh tra, giám sát giúp đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân 

hàng vì không giống với tổ chức kinh doanh thông thường, các ngân hàng đảm 

nhiệm vai trò đặc biệt trên thị trường tài chính là kênh chuyển giao vốn từ tiết kiệm 

đến đầu tư, là công cụ của Chính phủ trong việc tài trợ vốn cho các mục tiêu chiến 

lược; hoạt động của các trung gian tài chính, đặc biệt là các ngân hàng, có ảnh hưởng 

quyết định đến việc điều hành chính sách tiền tệ. Hoạt động của các ngân hàng liên 

quan đến mọi chủ thể kinh tế trong xã hội, nên sự đổ vỡ của một ngân hàng không 

chỉ ảnh hưởng đến hệ thống, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi 

tiền. Do tính chất hoạt động của ngân hàng luôn chứa đựng rủi ro, nên mức độ rủi ro 

sẽ tăng lên khi các ngân hàng có xu hướng chạy theo lợi nhuận trước mắt làm 

phương hại đền quyền và lợi ích của người gửi tiền. Vì thế, sự điều tiết chặt chẽ và 

giám sát thường xuyên của NHTW sẽ hạn chế xu hướng chạy theo lợi nhuận quá 

mức, đẩy các ngân hàng vào tình trạng rủi ro và phá sản.  

- Hoạt động thanh tra, giám sát góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của khách 

hàng. Thứ nhất, để bảo vệ lợi ích của khách hàng với tư cách là người đi vay, thanh 

tra xem xét việc thực hiện những quy định, chuẩn mực về phạm vi và mức độ chi tiết 

của các thông tin khách hàng cần báo cáo cho ngân hàng khi vay vốn; xem xét chuẩn 

mực hóa các qui trình, thủ tục vay vốn và tiếp nhận các dịch vụ ngân hàng; xem xét 

và thực hiện quy định cụ thể về xử lý hay giải quyết các tranh chấp giữa ngân hàng 

với khách hàng. Thứ hai, để khuyến khích cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả hoạt 

động, thanh tra xem xét tính phù hợp của qui định về chất lượng và sự cập nhật của 

những thông tin mà ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp cho người tham gia thị trường. 

Từ đó, công chúng với tư cách là người đầu tư và người sử dụng các dịch vụ tài 

chính có khả năng và cơ hội lựa chọn những ngân hàng tin cậy và các dịch vụ tài 

chính có chất lượng.  

Việc tổ chức bộ máy thanh tra ngân hàng để thực hiện chức năng thanh tra, 

giám sát các TCTD giữa các quốc gia có thể khác nhau, nhưng phương pháp và nội 

dung thanh tra cơ bản là giống nhau và đều nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho toàn 

hệ thống ngân hàng, bảo vệ lợi ích chính đáng của người gửi tiền. Tùy theo điều kiện 
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chính trị, pháp lý của từng quốc gia mà cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có thể 

được tổ chức trực thuộc Chính phủ hay Quốc hội; trực thuộc NHTW hay Bộ tài 

chính, hoặc trực thuộc NHTW nhưng phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của các cơ 

quan khác như Chính phủ, Cơ quan thanh tra của Chính phủ hoặc Bộ tài chính. 

Trong nội dung nghiên cứu của đề tài, nghiên cứu sinh giới hạn việc xem xét 

thanh tra, giám sát ngân hàng của NHTW. Với chức năng của NHTW, thanh tra, 

giám sát hoạt động ngân hàng là chức năng tối quan trọng nhằm quản lý rủi ro trong 

hệ thống thông qua việc cấp phép thành lập, yêu cầu sáp nhập, giải thể ngân hàng, 

ban hành các quy định quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, 

các quy định về công bố thông tin,...  

Để thực hiện các mục tiêu quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

NHTW sử dụng một hệ thống chỉ tiêu điều tiết được phân bổ theo các tiêu thức sau: 

Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu phản ánh tính đầy đủ của vốn, chỉ 

tiêu phản ánh khả năng thanh toán, chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản có, các chỉ 

tiêu khác như giới hạn cho vay và bảo lãnh, các phương pháp tự bảo hiểm, các chỉ 

tiêu liên quan đến việc thực hiện CSTT, phân bổ vốn tín dụng cho các mục tiêu ưu 

tiên, quy định về cấp giấy phép, bao gồm các quy định về thắt chặt hay nới lỏng việc 

cấp giấy phép tham gia vào ngành công nghiệp ngân hàng, quy định về các chuẩn 

mực, các hướng dẫn hoặc quy định về tính đầy đủ và chính xác của thông tin được 

công bố. Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu trên, bản thân các ngân hàng trung gian phải 

tự giác điều chỉnh hoạt động một cách thường xuyên theo các chỉ tiêu điều tiết. Mức 

kiểm soát cao hơn được thực hiện bởi NHTW thông qua hình thức thanh tra tại chỗ 

hay giám sát từ xa. 

Trên thế giới hiện nay, Ủy ban BASEL cùng với 10 cơ quan thanh tra khác đã 

phát hành bộ các nguyên tắc cơ bản, toàn diện về thanh tra ngân hàng có hiệu quả 

(gọi là nguyên tắc BASEL). Nguyên tắc BASEL đã được cơ quan thanh tra ở 140 

quốc gia nhất trí tán thành và được coi là nguyên tắc chuẩn mực quốc tế làm căn cứ 

cho hoạt động thanh tra ngân hàng có hiệu quả. 

2.2.5.5. Điều chỉnh cơ cấu các ngân hàng thương mại 
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Trong quá trình vận động phát triển, hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế có 

thể phát sinh những bất hợp lý về quy mô và mức độ không đồng đều về trình độ làm 

ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống NHTM. Hoạt động ngân hàng tự 

nó đã chứa đựng nhiều rủi ro và một khi những rủi ro đó tích tụ ở mức quá ngưỡng 

do tác động của các yếu tố bên ngoài như: bất ổn kinh tế vĩ mô, khủng hoảng kinh tế 

thế giới, thị trường chứng khoán, bất động sản lao dốc hay do các yếu tố bên trong 

như quản trị rủi ro yếu kém, quy trình tín dụng không hoàn chỉnh, đầu tư mạo hiểm, 

trình độ năng lực, đạo đức của đội ngũ không đáp ứng yêu cầu,… thì ngân hàng sẽ 

không thể tránh khỏi đổ vỡ nếu không được cơ cấu lại. Bài học thực tế từ các cuộc 

khủng hoảng kinh tế tài chính quốc tế cho thấy, sự đổ vỡ của một tổ chức tài chính, 

tín dụng có thể kéo theo sự đổ vỡ của cả hệ thống. Vì lý do đó, Chính phủ các nước 

phải tiến hành cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nói riêng, hệ thống tài chính nói chung 

nhằm ngăn chặn rủi ro cho hệ thống. Mặt khác, sau mỗi cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu thì việc làm đầu tiên của các quốc gia là phải tiến hành tái cấu trúc lại nền 

kinh tế, trong đó trước tiên là hệ thống ngân hàng. 

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng với mục đích lớn nhất là nâng cao hiệu quả 

hoạt động và an toàn của hệ thống ngân hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, 

đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của nền kinh tế. Trong quá trình tái cấu trúc, 

vai trò các cơ quan Nhà nước, trong đó có NHTW sẽ là rất quan trọng trong việc đưa 

ra những quy định về nội dung, hình thức và phương pháp tái cấu trúc. Tái cấu trúc 

hệ thống ngân hàng có thể bắt đầu từ việc tiến hành tổ chức lại NHTW nhằm tăng 

cường khả năng giám sát và tính độc lập tự chủ trong quản lý và điều hành CSTT. 

Tiếp đến là củng cố và tăng cường hệ thống giám sát tài chính bằng cách thiết lập các 

cơ quan chuyên trách về giám sát ngân hàng, trong đó tập trung vào công tác quản trị 

rủi ro của các ngân hàng. Áp dụng các quy tắc, quy định, định mức và tỷ lệ an toàn 

theo chuẩn mực của BIS; qui định về tỷ lệ an toàn vốn, về phân loại khoản vay; áp 

dụng những chuẩn mực kế toán, kiểm toán độc lập và những thông lệ quản trị công 

ty hiện đại, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, áp dụng các tiêu chuẩn 

của Basel trong thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm nâng cao tính minh bạch, khôi 
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phục, duy trì niềm tin của khách hàng, nhận diện những ngân hàng có vấn đề để kịp 

thời có biện pháp hỗ trợ, xử lý. 

Trong tái cơ cấu ngân hàng, NHTW luôn giữ vai trò quan trọng đối với việc 

đảm bảo an toàn của cả hệ thống. Trong trường hợp một ngân hàng mất khả năng 

thanh toán, NHTW có thể cung cấp những khoản tín dụng cần thiết giúp ngân hàng 

này tránh khỏi sự phá sản. Tuy nhiên, không phải mọi ngân hàng đều nhận được sự 

hỗ trợ của NHTW để thoát khỏi nguy cơ phá sản. Chỉ khi sự sụp đổ của ngân hàng 

đó có ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại và an ninh của cả hệ thống ngân hàng thì NHTW 

mới can thiệp. Mức lãi suất cho vay của NHTW khi đó cũng thường là lãi suất phạt 

và ngân hàng nhận hỗ trợ phải chịu nhiều quy định quản chế ngặt nghèo của NHTW. 

Trong một số trường hợp đặc biệt, khi một NHTM đứng bên bờ vực phá sản hoặc 

mất khả năng thanh toán, thì NHTW có thể mua lại ngân hàng này để đảm bảo an 

toàn cho hệ thống, quyền lợi của người gửi tiền và tránh những tác động tiêu cực tới 

nền kinh tế. 

Như vậy, với vai trò là “đầu kéo” của quá trình tái cấu trúc hệ thống, NHTW 

tổ chức quá trình tái cấu trúc NHTM bằng những công việc cụ thể sau: 

- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của toàn hệ thống NHTM. Thông qua 

đó đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động các NHTM, NHTW nhận diện những 

mặt yếu kém của hệ thống trên các mặt cấu trúc tài chính, cấu trúc hoạt động kinh 

doanh, cấu trúc về quản trị và cấu trúc sở hữu. Trên cơ sở đó, NHTW tiến hành phân 

loại các NHTM thành nhóm lành mạnh, trung bình, yếu kém làm cơ sở thiết lập 

phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng;  

- Lập phương án tái cấu trúc hệ thống NHTM với các nội dung: quan điểm tái 

cấu trúc, định hướng tái cấu trúc và các biện pháp thực hiện theo lộ trình; 

- NHTW thực hiện điều phối, hỗ trợ thực hiện tái cấu trúc hệ thống NHTM. 

Cùng với việc giám sát quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM, NHTW hướng dẫn và 

hỗ trợ các ngân hàng thực hiện chương trình tái cấu trúc. Trên cơ sở đánh giá kết quả 

thực hiện tái cấu trúc theo từng giai đoạn, NHTW đưa ra quyết định điều chỉnh biện 

pháp hay những nội dung bất cập trong quá trình tái cấu trúc. Công việc cụ thể của 



56 
 

NHTW trong hoạt động này gồm: Hỗ trợ giải quyết vấn đề thanh khoản; làm trung 

gian giữa các ngân hàng; thực hiện và làm đầu mối hoàn chỉnh các quy định pháp 

luật có liên quan đến hoạt động NHTM; kiểm soát môi trường vĩ mô; cải thiện lòng 

tin của các nhà đầu tư, của dân chúng; đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm. 

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của tiến trình tái cơ cấu hệ 

thống NHTM là phát huy được vai trò của NHTW. Tuy nhiên, NHTW chỉ nên đóng 

vai trò là người định hướng, hỗ trợ các NHTM mà không nên tham gia quá sâu vào 

tiến trình tái cấu trúc. Để đánh giá kết quả quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM, các 

cơ quan quản lý thường dựa vào một số tiêu chí cơ bản như: Cơ cấu số lượng các 

ngân hàng trong hệ thống; năng lực tài chính, quy mô vốn và chuẩn mực an toàn 

vốn; năng lực quản trị, điều hành; đảm bảo tính ổn định, tính thanh khoản của hệ 

thống ngân hàng; giải quyết nợ xấu; mức ổn định môi trường vĩ mô. 

2.3. Kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương mại của một số nước trên thế 

giới và bài học cho Việt Nam 

2.3.1. Kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương mại của một số nước 

2.3.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Ngân hàng Nhân dân Trung quốc thành lập năm 1948, là NHTW của Trung 

Quốc. Với việc Trung Quốc chính thức gia nhập WTO vào ngày 11/12/2001, ngành 

Ngân hàng của Trung Quốc đã mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành Ngân hàng.  

Tôn trọng các cam kết WTO: Những hạn chế về đối tượng khách hàng đối với 

hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng có vốn nước ngoài đã được dỡ bỏ 

ngay sau khi gia nhập WTO. Hoạt động kinh doanh bằng đồng nhân dân tệ của các 

NHNNg đã được mở rộng ra toàn quốc, đối tượng khách hàng cũng được mở rộng từ 

các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài sang các doanh nghiệp và người dân Trung 

Quốc. Các hạn chế khác đối với các ngân hàng có vốn nước ngoài được dỡ bỏ như: 

hạn chế về tài sản nợ bằng đồng nhân dân tệ, giới hạn về tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ từ 

nguồn trong nước,... 

Từng bước cải cách khuôn khổ pháp lý: Thực hiện các cam kết gia nhập WTO 

và dựa trên sự phân tích những điều kiện thực tiễn, Trung Quốc đã sửa đổi, ban hành 
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nhiều luật và quy định mới, như: Luật Quản lý và Giám sát Ngân hàng, quy định về 

Quản lý các định chế tài chính có vốn nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Những quy định tại các văn bản này đã cung cấp cơ sở vững chắc để tiếp tục 

tiến trình mở cửa khu vực ngân hàng Trung Quốc, thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa 

các ngân hàng Trung Quốc và các NHNNg. Tháng 12/2003, Chính phủ đã ban hành 

Quy chế mua cổ phần tại các định chế tài chính Trung Quốc của các định chế tài 

chính nước ngoài, Quy định các tiêu chuẩn về quy mô tài sản, mức vốn và khả năng 

sinh lời cũng như giới hạn tối đa được mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài.  

Trung Quốc cũng tăng cường công tác thanh tra trên cơ sở rủi ro. Uỷ ban Giám 

sát Ngân hàng đã tăng cường năng lực giám sát và phân tích từ xa, cải thiện việc lập 

kế hoạch và thanh tra tại chỗ. Nhờ đó, chất lượng thanh tra được tăng cường đáng kể, 

góp phần lành mạnh các NHNNg tại Trung Quốc. 

- Các nguyên tắc cơ bản và Chiến lược trong giai đoạn mới 

Để xây dựng chiến lược mở cửa trong thời kỳ mới, ngành Ngân hàng Trung 

Quốc đã tuân thủ 4 nguyên tắc sau: (i) Đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế trong 

khuôn khổ tối ưu hoá; (ii) Có khả năng thúc đẩy cải cách ngân hàng, cạnh tranh thị 

trường công bằng, hai bên cùng có lợi và nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống 

ngân hàng Trung Quốc; (iii) Tuân thủ các cam kết WTO và tiếp tục mở cửa khu vực 

ngân hàng nội địa; (iv) Quá trình mở cửa phải có quy định về thận trọng đi kèm để 

có thể duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng và đảm bảo an ninh tài chính. 

- Các chính sách chủ yếu Trung Quốc: 

+ Tuân thủ các cam kết WTO và tiếp tục mở cửa hơn nữa với bên ngoài. Để 

khuyến khích các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài triển khai kinh doanh, Trung 

Quốc có chính sách ưu đãi trong việc thành lập cơ sở mới và tiếp cận thị trường. Đưa 

ra chính sách định hướng thành lập tại địa phương để đáp ứng nhu cầu phát triển của 

các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài 

có thể tự lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp tại Trung Quốc theo chiến lược kinh 

doanh của ngân hàng. Các pháp nhân thành lập tại địa phương của các NHNNg được 
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phép cung cấp tất cả các dịch vụ bằng ngoại tệ và nội tệ, được hưởng quy chế đối xử 

như các ngân hàng Trung Quốc. 

+ Về giám sát phòng ngừa rủi ro: Trung Quốc cũng nhận thức được rằng trong 

quá trình mở cửa sẽ phát sinh nhiều rủi ro khác nhau. Do vậy, việc nâng cao năng lực 

thanh tra, sử dụng nhiều hơn nữa các phương pháp thanh tra hệ thống, đa dạng và 

đặc thù để đảm bảo sự an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng là rất cần thiết. 

Quá trình mở cửa lĩnh vực ngân hàng của Trung Quốc đi kèm với thanh tra phòng 

ngừa nghiêm ngặt theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Nguyên tắc thanh tra 

ngân hàng cơ bản là “thực hành thanh tra tổng hợp, quản lý rủi ro, tăng cường kiểm 

soát nội bộ và nâng cao tính minh bạch” trong khi trọng tâm của công tác thanh tra là 

giám sát các loại hình rủi ro chủ yếu của các NHTM và các rủi ro hệ thống ngân 

hàng. Mục đích của phương pháp tiếp cận này là củng cố hệ thống quản lý rủi ro và 

kiểm soát của các NHTM, yêu cầu có một mức độ minh bạch cao hơn để có thể áp 

dụng kỷ luật thị trường đối với các ngân hàng.  

+ Thực hiện các nguyên tắc cơ bản về thanh tra ngân hàng hiệu quả do Uỷ ban 

Basel về thanh tra ngân hàng đề ra để tăng cường tính hiệu quả và minh bạch của 

công tác thanh tra. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng. 

Mục tiêu của quá trình mở cửa lĩnh vực ngân hàng của Trung Quốc là nâng cao khả 

năng cạnh tranh, xây dựng một hệ thống ngân hàng lành mạnh,phát triển bền vững, 

huy động được cả các nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển kinh tế. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

NHTW Nhật Bản được gọi là Bank of Japan (BOJ) được thành lập năm 1882, 

là một công ty cổ phần mà vốn nhà nước ban đầu chỉ là 55 triệu Yên. Tuy nhiên,hoạt 

động của BOJ phục vụ cho Nhà nước và thực tế các cổ đông tư nhân không có quyền 

đưa ý kiến về chính sách của BOJ.  

BOJ là ngân hàng có mức độ độc lập tương đối trong hoạt động. Ngoài văn 

phòng chính ở Tokyo, BOJ còn có 31 chi nhánh ở khắp các địa phương và những trụ 

sở đại diện ở NewYork, Paris, London, FrankFurt, Hong Kong,...Hoạt động của BOJ 



59 
 

có sự kết hợp chặt chẽ với Chính phủ Nhật trong việc hướng tới các mục tiêu của nền 

kinh tế, thực hiện chính sách điều tiết một cách hiệu quả.  

Để ra các quyết định liên quan đến thực thi CSTT, luật cho phép BOJ thiết lập 

một Hội đồng chính sách với 9 thành viên bao gồm Thống đốc, hai Phó thống đốc, 

và sáu thành viên khác (không nhất thiết là người của NHTW và điểm quan trọng 

nhất ở đây là không cho phép đại diện của chính phủ trong hội đồng này). Các thành 

viên trong hội đồng sẽ bầu ra một người làm chủ tịch. Hội đồng họp khi được chủ 

tịch triệu tập và ra quyết định theo phương thức bỏ phiếu. Chủ tịch có trách nhiệm 

thông qua quyết định này để triển khai thực hiện.Với hội đồng này, kết hợp với mục 

tiêu được ấn định, BOJ không bị chi phối và đi lệch hướng trong quyết định thực thi 

CSTT.  

Về vấn đề tài chính: BOJ vẫn chịu rất nhiều sự chi phối của Chính phủ (quy 

định về việc hỗ trợ thâm hụt ngắn hạn thông qua các khoản vay không thế chấp). Tuy 

nhiên, BOJ được cho cơ chế tài chính riêng trong việc thiết lập chế độ tiền lương 

nhằm thu hút nhân sự giỏi. 

Về nhân sự: Vị trí Thống đốc được đề xuất bởi Thủ tướng và phải được Quốc 

hội thông qua. Các thành viên trong Hội đồng Chính sách do Thủ tướng bổ nhiệm và 

phục vụ với thời hạn năm năm. Thủ tướng không có quyền sa thải Thống đốc và các 

thành viên hội đồng do bất đồng quan điểm về CSTT, ngoại trừ các trường hợp vi 

phạm pháp luật khác. Nội dung này được thể hiện như một cam kết mạnh mẽ của 

Chính phủ trong việc duy trì tính độc lập của BOJ quy định tại điều 25 của Luật 

BOJ. 

Các nội dung thảo luận chính và các quyết định về CSTT của Hội đồng Chính 

sách phải được công khai cho công chúng biết. Ngoài ra, việc báo cáo định kỳ cho 

Bộ Tài chính, Quốc hội và trách nhiệm giải trình về điều hành CSTT cũng được quy 

định rất rõ ràng, chặt chẽ trong Luật BOJ. 

2.3.1.3. Tổ chức và hoạt động của Cục Dự trữ Liên bangHoa Kỳ 

Hệ thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ, được thành lập ngày 23/12/1913 theo Luật 

Dự trữ Liên bang do Tổng thống Woodrow Wilson ký. Vào năm 1908 ở Hoa Kỳ, 
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Đạo luật Aldrich – Vreeland được Quốc hội thông qua đã xác định rõ sự cần thiết 

phải quy định hệ thống ngân hàng độc lập với Chính phủ. Đến năm 1913, Đạo luật 

về Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ khẳng định Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) có 

vị trí độc lập với Chính phủ, trực thuộc Quốc hội và độc lập trong việc quyết định 

cung ứng tiền tệ và thực hiện CSTTQG. Theo đạo luật này, cơ quan lãnh đạo cao 

nhất của FED là Hội đồng Thống đốc, người điều hành là Chủ tịch. Hội đồng gồm có 

7 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm, với sự tham vấn và đồng thuận của Thượng 

viện, mọi quyết định đều được thông qua một cách dân chủ, biểu quyết theo đa số. 

Không một nghị sỹ nào trong Quốc hội được là thành viên của Hội đồng Thống đốc 

của Hệ thống Dự trữ liên bang hoặc là cán bộ hay là Giám đốc của Ngân hàng Dự trữ 

liên bang. Hội đồng Thống đốc hoạt động theo quy chế độc lập, là cơ quan chịu trách 

nhiệm trước Quốc hội Mỹ, có nhiệm vụ điều hòa tiền tệ, tín dụng trong quá trình 

phát triển của nền kinh tế Mỹ với mục đích đảm bảo sự ổn định giá trị đồng USD và 

sự tăng trưởng kinh tế; có thẩm quyền quy định mức chiết khấu, mức dự trữ tối thiểu, 

điều hòa chính sách thị trường mở, quyết định quy chế hoạt động của các ngân hàng 

dự trữ liên bang và các ngân hàng thành viên hệ thống dự trữ liên bang, giám sát hệ 

thống ngân hàng Hoa Kỳ. 

Mọi quyết định của Fed đưa ra không cần phải thông qua Tổng thống hay bất 

kỳ một quan chức Chính phủ nào, mà chỉ phải báo cáo với Quốc hội. Theo mô hình 

này, NHTW Mỹ có vị trí độc lập rất cao với Chính phủ. Tuy nhiên, Tổng thống là 

người có quyền đề cử Thống đốc NHTW để Thượng viện bổ nhiệm. Các thành viên 

Ban thống đốc có nhiệm kỳ 14 năm và không được tái bổ nhiệm. Các thành viên này 

được đề cử sao cho cứ 2 năm là có một người hết nhiệm kỳ. Qui định này đã làm giảm 

thiểu tới mức tối đa sự cấu kết các thành viên với nhau và giúp cho Ban Thống đốc có 

cả những kinh nghiệm của thành viên cũ cùng với sự nhạy bén của thành viên mới. 

Chủ tịch Ban thống đốc nhiệm kỳ 4 năm và được tái đề cử. Ban Thống đốc không 

được quá 4 người ở cùng một Đảng chính trị. Quyết định của Ban về CSTT phải được 

ít nhất 5 phiếu thuận. 
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Ngoài Ban Thống đốc - cơ quan tối cao của Hệ thống dự trữ Liên bang Hoa 

Kỳ - Ủy ban thị trường tự do là cơ quan quyết định chính sách điều tiết cung ứng 

tiền. Chủ tịch của Ban thống đốc luôn là Chủ tịch của Hội đồng này. 12 Ngân hàng 

dự trữ Liên bang được phân bố trên khắp lãnh thổ với 25 chi nhánh. Các ngân hàng 

dự trữ Liên bang có nhiệm vụ: Thanh toán Séc; Phát hành tiền; Thu hồi tiền bị rách 

nát hư hỏng trong lưu thông; Thực hiện cho vay chiết khấu; Làm trung gian liên hệ 

giữa giới kinh doanh với Fed; Thanh tra các ngân hàng; Thu thập các dữ liệu về các 

điều kiện kinh doanh của địa phương. Tổ chức đầu não của FED gồm 15 Vụ và các 

cơ quan ngang Vụ. Các quyết định về chính sách và biện pháp cung ứng tiền, chính 

sách lãi suất, tỷ giá,... ở Hoa Kỳ được quyết định từ Ban Thống đốc.  

Tính độc lập rất cao của Fed cũng gắn liền với mức độ minh bạch và giải trình 

ngày càng cao. Về tính minh bạch, bên cạnh hệ thống thông tin chính sách trên trang 

Web của mình, Quốc hội còn yêu cầu Fed phải công bố tốc độ tăng trưởng các số đo 

cung tiền, đồng thời giải thích tính tương thích của những mục tiêu này với các mục 

tiêu kinh tế của chính phủ. 

Bên cạnh yêu cầu về tính minh bạch thì Fed còn chịu trách nhiệm giải trình 

trước Quốc hội. Cơ chế quan trọng nhất để thực thi trách nhiệm giải trình này là 

thông qua các phiên điều trần định kỳ và bất thường tại các ủy ban có liên quan của 

Quốc hội. Ví dụ, trong năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính ở Mỹ, thống 

đốc Ben Bernanke đã phải tham dự tới 11 phiên điều trần trước các ủy ban khác nhau 

của thượng viện và hạ viện. Không chỉ thống đốcBen Bernanke mà một số quan chức 

của Fed cũng phải thực hiện rất nhiều phiên điều trần trước các ủy ban của Quốc hội 

Mỹ. 

Tính độc lập của Fed được xây dựng và bảo vệ nhờ vào niềm tin của thị 

trường đối với Fed. Vì vậy mỗi lời phát biểu của Fed đều có tác động to lớn tới kinh 

tế vĩ mô và thị trường tài chính không chỉ trong phạm vi nước Mỹ mà ảnh hưởng tới 

nền kinh tế của thế giới. 
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Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Fed 
Nguồn: Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 7thedition, 2004 

2.3.1.4. Tổ chức và hoạt động của ngân hàng Trung ương Cộng hòa Liên bang 

Đức 

Hệ thống ngân hàng liên bang Đức được chia làm ba đơn vị hành chính: Hội 

đồng NHTW Đức, Ban Giám đốc và Ban lãnh đạo các NHTW bang. 

Ngân hàng liên bang Đức có chín NHTW bang phụ trách các bang và các địa 

phương trong cả nước. Tổng giám đốc NHTW bang là thành viên của Hội đồng 

NHTW. Các NHTW bang thực hiện giao dịch nhiệm vụ với bang cũng như với các 

cơ quan công cộng trong bang và thao tác nghiệp vụ với các TCTD thuộc phạm vi 

ngân hàng quản lý. Trực thuộc NHTW bang còn có các chi nhánh và chi điếm (trực 

thuộc chi nhánh). 

Các chi nhánh là tổ chức chuyển các quyết định điều tiết của Hội đồng NHTW 

Đức thành những thao tác nghiệp vụ cần thiết để định hướng, vận hành CSTT. 

Hội đồng thống 
đốc7 thành viên 

hội đồng do Tổng 
thống bổ nhiệm và 
Thượng viện phê 

chuẩn 

12 Ngân hàng dự trữ 
liên bang(FRBs) Mỗi 

FRB có9 thống 
đốc,cùng nhau bổ 
nhiệm chủ tịch và 

nhân viên của FRB 

Khoảng 4.800 
ngân hàng 
thương mại 

thành viên và 
xã hội dân sự 

của vùng 

Bổ nhiệm 3 
thống đốc 

cho mỗi FRB 

Bầu 6 thống 
đốc cho 

mỗi FRB 

Ủy ban thị trường mở 
liên bang (FOMC)7 
thành viên Hội đồng 
thống đốc + chủ tịch 

FRB New York + 4 chủ 
tịch FRB (luân phiên) 

Ủy ban thị trường mở liên 
bang (FOMC) 7 thành viên 
Hội đồng thống đốc + chủ 

tịch FRB New York + 4 chủ 
tịch FRB (luân phiên) 

Dự trữ bắt 
buộc 

Nghiệp vụ thị 
trường mở 

Lãi suất 
chiết khấu 

Quyết định (trong giới 
hạn) 

Xem xét và 
quyết định 

Chỉ đạo 

Hình 
thành 

Lựa chọn 

Hệ 
thống 
Dự 
trữ 

Liên 
bang 

Các 
công 

cụ 
chính 
sách 
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NHTW Đức có vị trí pháp lý độc lập với Chính phủ. Theo Luật NHTW Cộng 

hòa Liên bang Đức năm 1957, “Ngân hàng liên bang Đức hoạt động độc lập và 

không bị lệ thuộc vào các Chỉ thị của Chính phủ Liên bang…”. Mặc dù Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch, hai ủy viên của Hội đồng NHTW được đề cử bởi Chính phủ liên bang 

và Tổng thống bổ nhiệm, 4 ủy viên khác được đề cử bởi Thượng viện đại diện cho 

Liên bang, có thỏa thuận với Chính phủ liên bang. Ngoài ra, trong phạm vi có thể mà 

không làm tổn hại đến nhiệm vụ của mình như là một phần của Hệ thống các NHTW 

châu Âu, Ngân hàng Liên bang Đức có trách nhiệm hỗ trợ chính sách kinh tế chung 

của Chính phủ Liên bang. Kể từ khi Hiệp ước Maastricht năm 1992 – Hiệp ước về 

thành lập Liên minh châu Âu của các quốc gia trong Cộng đồng châu Âu được ban 

hành thì mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền cho tất cả các NHTW thuộc Liên minh 

châu Âu đã được công khai. Hiệp ước này cũng đòi hỏi các quốc gia trong Cộng 

đồng châu Âu phải đảm bảo tính độc lập cho NHTW với đầy đủ quyền lực trong việc 

hoạch định và điều hành CSTTQG. 

2.3.2.Bài học cho Việt Nam  

2.3.2.1. Bài học về xây dựng thể chế, chính sách 

- Hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế và 

chuẩn mực quốc tế về an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng, từ đó tạo lập được môi 

trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các NHTM đạt hiệu quả, an toàn, phát 

triển bền vững. Hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

theo hướng minh bạch, công bằng, phù hợp với từng loại hình NHTM nhằm thúc đẩy 

cạnh tranh và bảo đảm an toàn hệ thống cũng như phù hợp với bản chất hoạt động 

của từng loại hình; 

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng cũng cần được ban hành 

kịp thời, phù hợp với với lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực tiền tệ- 

ngân hàng. Không những thế, một vấn đề rất quan trọng là cần xác định rõ lộ trình 

mở cửa thị trường với các mốc thời gian cụ thể để đảm bảo tính tiên liệu hiệu quả 

của chính sách cũng như tạo điều kiện cho các NHTM hoạt động theo nguyên tắc 
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thương mại - thị trường. Đây sẽ là một trong những cơ sở đảm bảo hệ thống ngân 

hàng Việt Nam hội nhập hiệu quả; 

- Đổi mới căn bản cơ chế quản lý đối với các NHTM. Theo đó, các NHTM 

được thực sự tự chủ (về tài chính, hoạt động, quản trị điều hành, tổ chức bộ máy, 

nhân sự), tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và được hoạt động trong khuôn 

khổ pháp lý minh bạch, công khai, bình đẳng; 

- Xây dựng hệ thống các VBQPPL phù hợp với quy định của Hiệp định 

thương mại Việt - Mỹ, các thỏa thuận song phương khác với Nhật Bản, EU, các quy 

định của WTO và cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính - ngân 

hàng. Tạo cơ hội cho các NHNNg vào hoạt động hợp pháp và theo cam kết quốc tế, 

nhưng phải có phương thức, cơ chế quản lý mềm dẻo, đúng pháp luật để hạn chế sự 

thao túng, cạnh tranh không lành của các NHNNg đối với các ngân hàng Việt Nam; 

2.3.2.2. Về tổ chức bộ máy và phát triển nhân sự  

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tài chính- ngân hàng đều khẳng định, 

trong nền KTTT, việc đảm bảo tính độc lập của NHTW để chủ thể này điều hành 

CSTT một cách chủ động, hiệu quả là yếu tốthen chốt trong duy trì sự ổn định kinh 

tế.  

Tính độc lập và tự quyết của NHTW trong hoạch định và thực thi CSTT là 

điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động hệ thống ngân hàng 

nói chung và NHTM nói riêng. Vì điều cơ bản là nếu NHTW chịu sự chi phối của 

Chính phủ, không có thẩm quyền độc lập trong việc quyết định về cung ứng tiền, về 

lãi suất và tín dụng,... thì lúc đó CSTT và các công cụ điều tiết sẽ không còn tác dụng 

tích cực đối với nền kinh tế. Với tư cách là người quản lý trực tiếp NHTW, Chính 

phủ có thể sẽ ra lệnh cho NHTW phải cho Chính phủ vay vào những thời điểm mà 

việc cung ứng tiền sẽ gây ra lạm phát. Một cách tương tự khi Chính phủ chi phối 

NHTW, quá trình vay mượn dễ dàng sẽ làm cho Chính phủ không ý thức đầy đủ về 

việc vay bằng các hình thức khác nếu cần.  

Sự can thiệp quá sâu của chính quyền vào hoạt động của NHTW có thể sẽ ảnh 

hưởng đến những mục tiêu ổn định chung về tài chính- tiền tệ cho cả nền kinh tế. Do 
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đó, các Chính phủ lần lượt tách ảnh hưởng của mình ra khỏi NHTW, giao cho nó 

quyền độc lập như một “công ty kỹ thuật” của quốc gia để vận hành thị trường tiền tệ 

được hiệu quả. Đây là bài học học rất có ý nghĩa cho việc củng cố NHTW tại các 

nước đang phát triển. 

Trong bối cảnh quản lý nhà nước đối với các NHTM ở Việt Nam hiện nay, 

việc nâng cao tính độc lập của NHNN được đặt ra như một tất yếu. Thực tế cho thấy, 

vị trí pháp lý của NHNN Việt Nam chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, vai 

trò của một NHTW trong việc ổn định giá trị đồng tiền và đảm bảo an ninh tài chính- 

tiền tệ của quốc gia như nhận định của WB và IMF: “Có một số yếu tố cản trở việc 

thực hiện hiệu quả các quyền hạn của NHNN. NHNN có nhiều mục tiêu tuy nhiên 

tính độc lập còn hạn chế,...”[43]. Mặt khác, hiện Việt Nam đã gia nhập WTO, các 

cam kết trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng không hẳn dễ thực hiện, năng lực cạnh 

tranh của các NHTM khó được nâng cao nếu thiếu tính độc lập trong địa vị pháp lý 

của NHTW. 

- Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ thỏa đáng đối với 

đội ngũ cán bộ có trình độ cao, chuyên môn sâu, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát 

huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của mình, cống hiến cho sự nghiệp chung của đất 

nước. 

2.3.2.3. Về tái cơ cấu ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại 

- Xây dựng, phát triển hệ thống NHTM trong nền kinh tế có cấu trúc đa dạng 

về sở hữu, có quy mô hoạt động đủ lớn và minh bạch đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực 

quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả năng cạnh tranh với các ngân hàng trong khu 

vực và trên thế giới; 

- Áp dụng tiêu chuẩn theo chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, trong 

đó các NHTMNN và NHTMCP do nhà nướcchi phối tiếp tục đóng vai trò chủ lực và 

đi đầu trong phát triển hệ thống về quy mô hoạt động, năng lực tài chính, công nghệ, 

quản lý và hiệu quả kinh doanh. 

2.3.2.4. Về thanh tra giám sát 
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Phát triển hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng theo hướngxây dựng hệ 

thống giám sát ngân hàng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển ngân 

hàng Việt Nam và thực hiện các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về giám sát Ngân 

hàng gồm:  

+ Hoàn thiện các điều kiện tiên quyết cho một hệ thống giám sát có hiệu quả 

như đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của Thanh tra NHNN theo hướng nâng cao 

tính độc lập, thống nhất về hoạt động nghiệp vụ và chỉ đạo điều hành;Hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý về thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam 

và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; Hiện đại hoá và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông 

tin trong công tác thanh tra – giám sát ngân hàng; Đổi mới hoạt động cấp giấy phép 

thành lập và hoạt động ngân hàng, đơn giản hoá thủ tục cấp phép; 

+ Đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp giám sát ngân hàng: Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ trên cơ sở sử dụng 

kết quả và hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập làm công cụ hỗ trợ; Thực 

hiện đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, kết hợp thanh tra, giám sát tuân thủ với 

thanh tra, giám sát rủi ro nhằm nâng cao kỷ luật của thị trường, đảm bảo các NHTM thực 

hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Áp dụng các 

nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu của Ủy ban Giám sát ngân hàng 

Basel và các chuẩn mực quốc tế về giám sát ngân hàng Basel I, từng bước tiến tới 

thực hiện các nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản theo Hiệp ước vốn mới (Basel II,Basel 

III).  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Sự phát triển năng động với tốc độ cao của kinh tế thị trường 

đã làm nảy sinh nhu cầu thường xuyên và to lớn về nguồn tài chính để đầu tư và tạo 

lập vốn kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong xã hội. Chủ thể cần nguồn 

tài chính trước tiên là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nước, các 

hộ gia đình,... Kinh tế càng phát triển thì quan hệ cung cầu nguồn tài chính lại càng 

tăng, các hoạt động về phát hành và mua bán lại các giấy tờ có giá cũng phát triển, 

hình thành một thị trường riêng nhằm làm cho cung cầu nguồn tài chính gặp nhau dễ 
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dàng và thuận lợi hơn, đó là thị trường tài chính. Là một bộ phận của thị trường tài 

chính, thị trường tiền tệ được chuyên môn hoá đối với các nguồn tài chính được được 

trao quyền sử dụng ngắn hạn. Tham gia vào thị trường tiền tệ gồm có rất nhiều chủ 

thể với những mục đích khác nhau như: Chủ thể phát hành, chủ thể đầu tư, chủ thể 

kiểm soát hoạt động của thị trường. Trong đó Ngân hàng trung ương là chủ thể quan 

trọng trên thị trường tiền có nhiệm vụ cung cấp cho hệ thống ngân hàng khả năng 

thanh toán cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế, tương ứng với mục tiêu của 

chính sách tiền tệ. NHTW giám sát hoạt động của các ngân hàng, điều hành vĩ mô thị 

trường tiền tệ thông qua các công cụ chủ yếu là nghiệp vụ thị trường mở, chính sách 

chiết khấu, tỉ lệ dự trữ bắt buộc, kiểm soát hạn mức tín dụng, quản lí lãi suất của các 

ngân hàng thương mại… làm cho chính sách tiền tệ luôn được thực hiện theo đúng 

mục tiêu của nó. 

NHTM là một tổ chức trung gian tài chính có vị trí quan trọng trong nền kinh 

tế quốc dân. Hệ thống NHTM phát triển ổn định là cơ sở đảm bảo cho nền kinh tế 

phát triển nhanh, bền vững thông qua việc cung cấp các phương tiện thanh toán để 

huy động nguồn lực cho cả đầu vào và đầu ra của quá trình kinh tế. Xuất phát từ vị 

trí đặc biệt quan trọng của NHTM trong nền kinh tế, nên chính phủ các nước luôn coi 

trọng đổi mới công tác quản lý vĩ mô đối với các tổ chức này. Hoạt động quản lý nhà 

nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động và sự phát triển của hệ thống 

NHTM trong nền kinh tế. Nhà nước cần quản lý hệ thống ngân hàng ở những 

phương diện nào, quản lý như thế nào đối với NHTM là những vấn đề cần được xác 

định cụ thể. Quản lý vĩ mô đối với các NHTM chỉ có thể mang lại hiệu quả khi nhà 

nước tạo dựng được môi trường pháp lý thuận lợi, phù hợp, tạo ra khung thể chế giúp 

hệ thống NHTM hoạt động an toàn hiệu quả. Mặt khác, Nhà nước cũng phải định 

hướng, xây dựng hệ thống giám sát, dự báo sớm giúp hệ thống NHTM có thể đưa ra 

được những điều chỉnh cần thiết trước những biến động của nền KTTT trong nước 

và quốc tế. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚICÁC  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

3.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam 

3.1.1. Quá trình phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Sau cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ của nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải ứng phó với những thách thức: vừa phải giải quyết 

những vấn đề cấp bách của đời sống nhân dân, củng cố và tăng cường thực lực của 

chính quyền, vừa phải chống lại hành động chống phá của thực dân Pháp và các thế 

lực phản động. Nhân dân cả nước lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống 

thực dân Pháp theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch tháng 

12/1946. 

Trong chiến tranh, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhanh chóng thiết 

lập được một nền tiền tệ độc lập, tự chủ, tạo thế đứng vững chắc trên mặt trận tài 

chính - tiền tệ, sử dụng tiền tệ làm công cụ phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến, 

kiến quốc. Đặc biệt, sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ngày 6/5/1951 theo 

Sắc lệnh số 15/SL của Hồ Chủ Tịch là bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển hệ 

thống tiền tệ - ngân hàng Việt Nam. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) đề ra chủ trương, chính sách 

mới về kinh tế - tài chính, trong đó chỉ rõ: Chính sách tài chính phải kết hợp chặt chẽ 

với chính sách kinh tế; thành lập Ngân hàng Quốc gia, phát hành đồng bạc mới để ổn 

định tiền tệ, cải tiến chế độ tín dụng. Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam gồm Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng liên khu và ngân hàng tỉnh, thành 

phố.Trụ sở đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia đặt tại xã Đầm Hồng, huyện Chiêm 

Hoá, tỉnh Tuyên Quang.Từ đó chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ngân 

hàng Quốc gia Việt Nam từng bước được hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu của 

nhiệm vụ cách mạng. 

Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý nhà nước theo KTTT, tháng 5/1990, hai 

Pháp lệnh Ngân hàng ra đời (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh 
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Ngân hàng hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính) đã chính thức chuyển mô hình tổ 

chức Ngân hàng Việt Nam từ 1 cấp thành 2 cấp cho phù hợp với chủ trương phát 

triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của Đảng, Nhà nước. 

Từ năm 1990 đến nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

NHNN tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2003), Luật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam năm 2010 và các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN (Nghị định số 88/1998/NĐ-CP, Nghị định số 

52/2003/NĐ-CP, Nghị định số 96/2008/NĐ-CP, Nghị định số 156/2013/NĐ-CP) tạo 

nền tảng pháp lý căn bản cho hệ thống ngân hàng tiếp tục đổi mới hoạt động phù hợp 

với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Những qui định mới này đã mở đường cho quá trình phát triển của hệ thống 

NHTM ở nước ta bao gồm: Ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần, 

Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

3.1.2. Quá trình phát triển các ngân hàng thương mại Việt Nam 

3.1.2.1. Phát triển tổ chức ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 

Theo lịch sử phát triển cho thấy ngành Ngân hàng Việt Nam thực sự bước vào 

tiến trình đổi mới phát triển từ năm 1990. Trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính (tháng 

5/1990), chức năng năng quản lí nhà nước đối với hệ thống ngân hàng và chức năng 

kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng đã được tách biệt. Hệ thống NHTM và các 

TCTD đã được thành lập và kinh doanh tiền tệ trong khuôn khổ pháp luật.Từ một hệ 

thống ngân hàng đơn lẻ, đến nay hệ thống tín dụng ngân hàng phát triển khá đồng bộ 

bao gồm các NHTM và các tổ chức phi ngân hàng. Để thực hiện vai trò chủ đạo trong 

hoạt động tín dụng, các NHTM được nhà nước thành lập giúp điều tiết kinh tế vĩ mô 

theo định hướng. Bởi trong giai đoạn đầu của KTTT, khi mà thị trường tài chính-tiền 

tệ chưa phát triển thì NHTM Nhà nước gần như đóng vai trò độc tôn về cung cấp và 

điều hòa vốn. Nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn cho công cuộc CNH-HĐH đất nước cần 

phải có nhiều NHTM đủ tiềm lực tài chính để phân phối và sử dụng vốn một cách 
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hiệu quả, do vậy Nhà nước đã tiến hành cổ phần hóa các NHTMNN thành NHTMCP. 

Ngoài các NHTM do Nhà nước sở hữu 100% vốn hay vốn cổ phần, nền kinh tế còn 

có các ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài… (Xem bảng 3.1) 

Bảng 3.1: Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam từ 1991 – 2001 

Loại ngân hàng 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

Ngân hàng quốc doanh 4 4    4 5 5 5 

Ngân hàng cổ phần 4 41 48 51 48 39 

Ngân hàng liên doanh 1 3      4 4 4 4 

Chi nhánh NHNNg 0 8 18 24 26 26 

Tổng cộng 9 56 74 84 83 74 

Nguồn: [77] 

Bảng 3.1 cũng cho thấy số lượng và loại hình NHTM đã phát triển mạnh theo 

những hình thức sở hữu khác nhau ở Việt Nam từ 1991 đến 1997. Nếu như năm 1991 

chỉ mới có 9 NHTM, trong đó có đến 4 ngân hàng quốc doanh thì đến năm 1997 số 

lượng NHTM đã gia tăng lên đến 84 tổ chức, trong đó có đến 51 NHTM cổ phần. Sự 

phát triển đa dạng này đã thúc đẩy cạnh tranh giữa các NHTM, góp phần nâng cao 

trình độ nghiệp vụ và chất lượng phục vụ của mỗi ngân hàng. 

Mặc dù giai đoạn này có sự gia tăng mạnh số lượng NHTM, đặc biệt là 

NHTMCP, nhưng nhìn chung quy mô ngân hàng còn nhỏ bé nên hiệu quả hoạt động 

và sức cạnh tranh giữa các ngân hàng không cao. Đứng trước tình hình đó, một số 

NHTMCP đã sáp nhập lại khiến cho số lượng NHTM giảm chỉ còn 39 ngân hàng vào 

năm 2001. Từ năm 2001 đến nay, các NHTM Việt Nam bước vào thời kỳ củng cố, 

nâng cao trình độ nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng nhằm gia tăng sức cạnh tranh 

trong thời kỳ hội nhập. (Xem hình 3.1). 
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Hình 3.1: Số lượng ngân hàng thương mại từ 2005-2015 

Nguồn: [77] và tổng hợp của tác giả 

Dưới góc độ tổ chức,hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay gồm: Ngân hàng 

thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân 

hàng nước ngoài. Cấu trúc hệ thống NHTM được thể hiện trong Sơ đồ 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Hệ thống ngân hàng Việt Nam (Nguồn: [77]) 

3.1.2.2. Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

Trong thời kỳ đổi mới, quy mô và trình độ của các NHTM Việt Nam, ngày 

càng phát triển, có thể khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống NHTM trong việc 

cung cấp nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, 

giảm nghèo, an sinh xã hội,... 
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a. Hoạt động của ngân hàng thương mại Nhà nước 

Ở Việt Nam hiện nay có bảy NHTMNN và NHTMCP nhà nước gồm: Ngân 

hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

(Agribank), Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Ngân hàng Đại dương (OceanBank), 

Ngân hàng Dầu khí toàn cầu(GP.Bank). 

Để thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường ngân hàng trong nước thu hút các nhà 

đầu tư nước ngoài và tăng tính cạnh tranh cho các ngân hàng trong nước, Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg về cổ phần hóa các NHTMNN để tới 

năm 2010 sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước ở các ngân hàng này xuống còn 51%. 

Tuy nhiên, thực tế quá trình cổ phần hóa các NHTMNN diễn ra khá chậm so với yêu 

cầu của Chính phủ, trong đó NHNN vẫn sở hữu đa số cổ phần (Xem bảng 3.3). Vì 

vậy, sang năm 2015 Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán các cổ phần ở các 

NHTMCP Nhà nước. 

Bảng 3.2: Cơ cấu vốn sở hữu nhà nước tại cácNHTM Nhà nước 
Đơn vị: Tỷ đồng 

Ngân hàng Vốn và các quỹ (4/2014) Vốn điều lệ (4/2014) 

 Tổng vốn 

và các quỹ 

 

Trong đó: 

Vốn và 

các quỹ 

thuộc Sở 

hữu Nhà 

nước 

Tổng 

vốn điều 

lệ 

 

Tỷ lệ sở 

hữu vốn 

nhà 

nước 

Tỷ lệ sở 

hữu vốn 

của nước 

ngoài 

 

Tỷ lệ sở 

hữu vốn 

của cổ 

đông 

khác 

BIDV 33,450 32,000 28,000 95,76% 0,00% 4,24% 

Vietcombank 33,420 25,733 23,000 77,10% 15,00% 7,90% 

Vietinbank 55,000 35,453 37,000 64,46% 19,73% 15,81% 

Agribank 49,000 49,000 28,741 100% 0,00% 0.00% 

VNCB    100% 0,00% 0.00% 

OceanBank    100% 0,00% 0.00% 

GP.Bank    100% 0,00% 0.00% 

   Nguồn: [15] và tổng hợp của tác giả 
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Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước ở các NHTMCP nhà nước vẫn ở mức 

cao, nên nhà nước vẫn giữ quyền chi phối các mặt hoạt động của các ngân hàng này. 

(Xem hình 3.2). 

 
Hình 3.2: Cơ cấu vốn sở hữu nhà nước tại các NHTM Nhà nước 

b. Hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần 

Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 30 NHTMCP với nhóm 9 ngân hàng dẫn 
đầu có tổng tài sản trên 100 nghìn tỷ VND. Tổng vốn điều lệ của các NHTMCP ở 
Việt Nam đạt trên 160 nghìn tỷ VND tại thời điểm 30/12/2012, lớn gấp đôi so với 
con số 75 nghìn tỷ VND ở khu vực NHTMNN. Số lượng các NHTMCP áp đảo số 
lượng NHTMNN, nhưng tính riêng vốn điều lệ của từng NHTMCP lại thấp hơn rất 
nhiều so với vốn điều lệ của một NHTMNN [15]. Cụ thể, một nửa số NHTMCP có 
số vốn điều lệ dưới 4.000 tỷ VND và chỉ có bốn NHTMCP là: Ngân hàng Xuất Nhập 
khẩu Việt Nam (EIB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (STB), Ngân hàng Sài Gòn 
(SCB) và Ngân hàng Quân đội (MBB) có số vốn điều lệ trên 10.000 tỷ VND. Sáu 
NHTMCP là công ty đại chúng: EIB, STB, MBB, Á Châu (ACB), Sài Gòn (SHB), 
Nam Việt (NVB) [15]. 

c. Hoạt động của ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài 
Sau khi ký kết BTA với Mỹ (2001) và gia nhập WTO (2007), Việt Nam đã 

mở cửa thị trường với các NHNNg. Sự hiện diện của NHNNg đang tăng lên đáng kể. 
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Tuy vậy, phải đến tận năm 1999, một làn sóng các chi nhánh của các NHNNg mới 
xuất hiện ở Việt Nam. Trong vòng hai năm, con số này tăng lên thành 25 chi nhánh, 
và cho tới nay, nó đã vươn tới con số 50. Trong đó có các ngân hàng liên doanh lớn 
như: Ngân hàng Deustche Bank Vietnam, Ngân hàng Citibank Vietnam, Ngân hàng 
Sumitomo Mitsui, Ngân hàng Tokyo- Mitsubishi UFJ. Bên cạnh đó là cho phép mở 
các ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam, như: ngân hàng HSBC, ngân hàng 
ANZ, ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Ngân hàng 
Hong Leong,... 

Bảng 3.3: Các ngân hàng liên doanh ở Việt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)Shinhanvina trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài năm 2011; Nguồn: [15] 
Bảng 3.4: Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam 

(Đến 30/6/2015)                                                                                    Đơn vị: Tỷ đồng 

Nguồn: [77] 

Ngân hàng Năm 
thành 

lập 

Đối tác trong 
nước 

Đối tác nước ngoài 

Indovina Bank 1990 CTG (50%) Cathay United Bank, Đài Loan 
(50%) 

VID Public 
Bank 

1991 BIDV (50%) Public BankBerhad, Malaysia 
(50%) 

Shinhanvina 
Bank 

1994 VCB (50%) Shinhan Bank, Hàn Quốc (50%) 

Vinasiam Bank 1995 Agribank 
(34%) 

SiamCommercial Bank,Thái 
Lan (33%) & Pokphand 
CharoenGroup,Thái Lan (33%) 

Vietnam Russia 
Bank 

2006 BIDV (50%) VTB, Nga (50%) 

Ngân hàng Năm thành lập 
Vốn điều lệ/vốn được cấp 

ANZ Việt Nam (ANZVL) 2008 3.000 

Hong Leong Việt Nam (HLBVN) 2008 3.000 

HSBC Việt Nam (HSBC) 2008 7.528 

Shinhan Việt Nam (SHBVN) 2008 4.547 

Standard Chartered Việt Nam 
(SCBVL) 2008 3.000 
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Như vậy, thực tế lớn mạnh của hệ thống NHTM Việt Nam thể hiện ở sự tăng 

lên của vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp và sự 

đóng góp của ngành vào GDP hàng năm. (Xem bảng 3.5). 

 
Bảng 3.5: Quy mô và mức độ tăng trưởng vốn của hệ thống ngân hàng 

 thương mại Việt Nam, 2012-2014 

Chỉ tiêu Năm NHTMNN NHTMCP Ngân hàng liên 

doanh, NHNNg 

Vốn tự có 

(tỷ VND) 

2012 137.268 183.139 92.554 

2013 166.580 195.123 100.233 

30/6/2014 167.569 192.198 107.967 

Vốn điều 

lệ (Tỷ 

VND) 

2012 111.551 177.624 76.138 

2013 128.094 193.536 81.529 

30/6/2014 130.634 190.314 86.842 

Tỷ lệ tăng 

trưởng vốn 

tự có 

2012 28,8 8,14 2,8 

2013 21,35 6,54 8,3 

30/6/2014 0,59 0,83 7,72 

Nguồn: Vietfin (2012) và [41] 

 Quy mô và mức độ tăng trưởng vốn của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 

2012-2014, thể hiện qua hình 3.3 và hình 3.4 dưới đây: 
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Hình 3.3: Quy mô vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, 2012-2014 

 
Hình 3.4: Tỷ lệ tăng trưởng vốn của hệ thống ngân hàng thương mại  

Việt Nam, 2012-2014 

Theo NHNN, đến 30/6/2014, không có NHTM nào có vốn điều lệ dưới 3000 tỷ. 

Cả hai chỉ tiêu vốn tự có và vốn điều lệ của hệ thống NHTM đều tăng trưởng mạnh. 

Trong đó, khối các NHTMNN có sự tăng trưởng vốn tự có mạnh mẽ nhất trong 2 năm 

2012-2013, với tỷ lệ tăng trưởng trên 20%/năm. 

Bảng 3.6: Một số chủ tiêu cơ bản của hệ thống NHTM Việt Nam 

(đến 30/9/2015, tốc độ tăng trưởng so với thời điểm cuối năm trước liền kề) 

Loại 
hình 
NHTM 

Tổng tài sản có Vốn tự có Vốn điều lệ 

ROA ROE 

Tỷ lệ 
an toàn 
vốn tối 
thiểu 

Tỷ lệ 
vốn 
ngắn 
hạn 
cho 
vay 
trung, 
dài hạn 

Số tuyệt 
đối 

Tốc độ 
tăng 
trưởng 

Số tuyệt 
đối 

Tốc độ 
tăng 
trưởng 

Số tuyệt 
đối 

Tốc độ 
tăng 
trưởng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
NHTM 
Nhà 
nước 3,212,623 8.20 187,091 10.25 147,754 2.45 0.32 4.53 9.28 29.70 
NHTM 
Cổ 
phần 2,734,381 1.72 229,766 13.10 190,553 5.22 0.27 3.20 13.31 35.84 
NH 
Liên 
doanh, 
nước 
ngoài 743,780 5.95 117,111 10.48 92,936 7.29 0.29 1.78 34.17 - 

           

Nguồn: [77]     Đơn vị: tỷ đồng, % 
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Bên cạnh những kết quả đạt được trên đây, hoạt động các NHTM cũng bộc lộ 

những hạn chế cơ bản sau: 

- Qui mô vốn của NHTM Việt Nam còn ở mức độ khiêm tốn so với các 

NHTM trong khu vực cùng với mức độ đảm bảo an toàn vốn thấp là hạn chế phổ 

biến đối với các NHTM nước ta. Hiện tại chỉ có Vietinbank và Vietcombank đạt mức 

vốn tự có trên 2 tỷ USD. Các NHTMCP có vốn tự có trung bình chỉ đạt gần 0,3 tỷ 

USD/ngân hàng [41]. Hơn nữa, với một số NHTM nhỏ, việc tăng vốn quá nhanh 

trong một thời gian ngắn khiến hoạt động quản trị khó khăn, nợ xấu và sở hữu chéo 

có thể xảy ra, như kinh nghiệm xấu của một số NHTM chuyển đổi từ nông thôn lên 

đô thị những năm 2010- 2011. Các NHTM mới thực hiện sáp nhập hiện đang phải 

đối mặt với nhiều vấn đề cần xử lý và điều chỉnh hậu sáp nhập, đặc biệt là xử lý nợ 

xấu và thống nhất hệ thống quản lý nội bộ [57]. 

- Về kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng có 

xu hướng giảm đáng kể. Theo đó, ROA và ROE trung bình của hệ thống ngân hàng 

trong nước cũng đạt mức thấp. Theo khảo sát năm 2012, trong số 33 ngân hàng chỉ 

có 2 ngân hàng có ROA và ROE tăng, trong khi đó có 8 ngân hàng có ROA và ROE 

giảm hơn 50% so với 2011. 

Bảng 3.7: Một số chỉ tiêu tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam 

Đơn vị tính: % 
Chỉ 

tiêu 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

ROE 11,83 9,43 15,20 13,40 14,30 4,70 6,50 

ROA 1,52 1,27 1,10 1,00 1,10 0,40 0,60 

Tỷ lệ 

nợ xấu 

3,40 3,60 2,00 2,70 3,10 4,20 3,60 

Nguồn: [41],[74] 

Nhìn chung, hoạt động của các NHTM chưa có chiến lược cụ thể, chưa xây 

dựng được nét văn hóa mang bản sắc riêng của mỗi ngân hàng. Phần lớn các ngân 

hàng đều hoạt động theo nguyên tắc khoán doanh số cho từng chi nhánh, đơn vị, 

phòng giao dịch với mục đích thúc đẩy hiệu quả hoạt động của từng nhân viên, từ đó 
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tăng hiệu quả hoạt động của cả ngân hàng. Nhưng mặt trái của việc này là tạo áp lực 

khiến mỗi nhân viên phải cố gắng chạy theo doanh số mà xem nhẹ vấn đề quản trị rủi 

ro. Những rủi ro của các chi nhánh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh 

doanh và lợi nhuận của toàn bộ ngân hàng. (Xem hình 3.5) 

 
Hình 3.5: Tỷ lệ ROE và ROA của hệ thống NHTM Việt Nam 

Tính đến cuối năm 2013, ROE toàn hệ thống ngân hàng đạt 5.18%, giảm so 

với mức 6.31% từ đầu năm.Trong đó, tỷ lệ ROE của khối NHTMNN giảm từ 

10.34% xuống còn 7.93%, khối ngân hàng TMCP giảm từ 5.1% xuống 3.6%. Riêng 

khối ngân hàng liên doanh tăng từ 4.5% lên 4.64%.Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản 

(ROA) của toàn hệ thống ngân hàng cũng giảm từ 0.49% xuống còn 0.62% vào cuối 

năm 2013.Tổng tài sản có và vốn tự có của ngân hàng tăng lần lượt 13.2% và 9.6% 

lên mức 5,755,869 và 466,926 tỷ đồng [14]. 

- Nợ xấu của hệ thống NHTM vẫn còn ở mức cao và vẫn đang có xu hướng 

gia tăng. Hình 3.6, cũng cho thấy tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam tăng nhanh 

đột biến trong năm 2011 và năm 2012. Nguyên nhân sâu xa là do các NHTM đã tập 

trung cho vay quá nhiều vào hai lĩnh vực là chứng khoán và bất động sản. Tỷ lệ nợ 

xấu cao dẫn tới tỷ lệ trích lập dự phòng tăng lên và lợi nhuận của ngân hàng giảm 

xuống.  
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Hình 3.6: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam  

Trong bức tranh nợ xấu, nợ nhóm 2 luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các nhóm 

nợ. Tuy nhiên cơ cấu này có sự thay đổi đáng kể qua các năm. Trong suốt giai đoạn từ 

năm 2011 đến 2013, tỷ trọng nợ nhóm 5 luôn tăng. Tại thời điểm đầu năm 2011, tỷ 

trọng nợ nhóm 5 là 15,8%, ở ngưỡng 27,1% vào cuối năm 2013 và được dự đoán sẽ 

tăng tiếp tục vào năm 2014. Tỷ trọng nợ nhóm 2 sau khi giảm liên tục từ đầu năm 2012, 

đến tháng 6/2013 thì lại có sự tăng trở lại. (Xem bảng 3.8). 

Bảng 3.8: Tỷ trọng nhóm nợ/Nợ quá hạn của hệ thống ngân hàng thương 

mại Việt Nam   (Đơn vị: %) 

Tỷtrọng nhóm 

nợ/Nợ quá hạn 

T12/ 

2011 

T6/ 

2012 

T12/ 

2012 

T6/ 

2013 

T12/ 

2013 

Nhóm 2 70,2 64,0 62,5 57,2 58,7 

Nhóm 3 6,9 12,6 8,3 10,3 7,5 

Nhóm 4 7,1 7,1 10,7 7,8 6,7 

Nhóm 5 15,8 16,3 18,4 24,7 27,1 

Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia 

Mức trích lập dự phòng rủi ro hiện nay theo quy định của NHNN còn khá 

thấp, chưa tương xứng với mức độ rủi ro. Điều này dẫn tới việc các NHTM không đủ 

nguồn để xử lý nợ xấu. Bản thân các NHTM cũng không trích lập đầy đủ, trung thực 

trong dự phòng rủi ro tín dụng nên việc xử lý nợ xấu vẫn còn khá khó khăn. Mục tiêu 
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làm lành mạnh, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng do NHNN đặt ra chưa thể xử lý 

dứt điểm trong suốt thời gian qua. Theo kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh về 

đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam cho thấy, 

chỉ có 24% người được hỏi cho là an toàn, còn tới 70% ý kiến cho rằng chưa thực sự 

an toàn và 6% khẳng định không an toàn. 

- Hệ thống NHTM phát triển thiếu cân đối, chất lượng hoạt động chưa cao. 

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt là sự tham gia 

của các tập đoàn, doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng dẫn đến tình trạng sở hữu 

chéo phức tạp giữa các ngân hàng làm bất ổn trong một bộ phận các các NHTM và 

gia tăng rủi ro hệ thống. Sở hữu chéo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng 

diễn biến phức tạp, có thể quy tụ theo hai nhóm lớn là giữa các NHTM với nhau và 

sở hữu chéo giữa các tập đoàn, doanh nghiệp với các NHTM. Các mối quan hệ sở 

hữu chéo càng phức tạp thì hiểm họa rủi ro hệ thống ngày càng tăng lên. Sở hữu chéo 

không chỉ làm tăng nợ xấu của các NHTM mà còn gây khó khăn khi xác định chủ sở 

hữu thực của các NHTM. 

- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (2014) cũng ghi nhận điểm yếu của hệ 

thống ngân hàng Việt Nam là năng lực quản trị. Năng lực quản trị điều hành, quản trị 

rủi ro của nhiều NHTM còn bất cập. Cơ cấu HĐQT, ban điều hành, hoạt động kiểm 

soát, kiểm toán nội bộ còn thiếu minh bạch, chưa bảo đảm chất lượng. Có tình trạng 

một số NHTM bị thao túng bởi một số cổ đông, hoặc nhóm cổ đông có liên quan, 

dẫn đến các quyết định chiến lược chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của một nhóm 

người. Hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chưa được xây dựng theo thông 

lệ quốc tế. Trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô biến động và kinh doanh ngân 

hàng ngày càng tiềm ẩn rủi ro thì hệ thống NHTM rất dễ bị tổn thương với những cú 

sốc như CSTT thắt chặt hoặc kinh tế suy thoái. Ở góc độ vi mô, nhiều ngân hàng 

quản trị yếu kém dẫn đến tình trạng các chi nhánh, phòng giao dịch đã vi phạm quy 

định của NHNN, gây thiệt hại về tài sản ngân hàng và làm mất uy tín đối với khách 

hàng; 
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- Các sản phẩm dịch vụ huy động vốn còn đơn điệu, chưa phong phú. Nguồn 

thu của các ngân hàng vẫn dựa chủ yếu vào hoạt động tín dụng. Cạnh tranh về sản 

phẩm dịch vụ trên cùng một phân khúc thị trường giữa các ngân hàng thiếu lành 

mạnh. Trật tự, kỷ luật, kỷ cương chưa được tôn trọng. Từng loại hình NHTM chưa 

xác định được phân khúc thị trường dành riêng của mình để xây dựng lợi thế cạnh 

tranh và có chiến lược phát triển bền vững. 

3.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Việt 

Nam 

3.2.1. Xây dựng  thể chế, chính sách về ngân hàng thương mại 

3.2.1.1. Về những quy định chung 

Quản lý tài chính - tiền tệ- ngân hàng trong nền KTTT được xem là nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu của nhà nước về kinh tế, do vậy nội dung trong đạo luật cơ bản 

của hầu hết các Nhà nước đều có những quy định khung về hoạt động của cơ quan có 

thẩm quyền hoạch định và thực thi CSTT và được cụ thể hóa trong Luật về NHTW 

của mỗi nước. 

Ở Việt Nam, nội dung này được hiến định trong Hiến pháp năm 1992 (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2001) - Điều 84 (Khoản 4) quy định về thẩm quyền của Quốc 

hội đối với chính sách tiền tệ: “Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,...”. 

Hiến pháp năm 2013 - Điều 70 (Mục 4) quy định về thẩm quyền của Quốc hội 

trong việc:“Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia,...”[52]. 

Như vậy có thể thấy, ở Việt Nam Quốc hội là cơ quan cao nhất có thẩm quyền 

quyết định về CSTT. Cơ quan duy nhất quyết định mục tiêu và chỉ tiêu trong thực thi 

CSTT và giám sát việc thực hiện CSTTQG.  

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến 

hành xây dựng, ban hành thể chế quản lý nhà nước đối với ngành Ngân hàng nói 

chung và hệ thống NHTM nói riêng. Trong số đó phải kể đến hai đạo luật chuyên 

ngành là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng Việt 

Nam được Quốc hội ban hành năm 2010. 



82 
 

a. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010[52],quy định về vị trí và 

chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo đó “Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam là cơ quan ngang bộ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà XHCN Việt 

Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng phát hành tiền, là ngân hàng của 

các TCTD và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ”. 

Nội dung Luật NHNN Việt Nam 2010 đã đề cập nội hàm của CSTT quốc gia 

làm cơ sở phân định thẩm quyền quyết định CSTTQG giữa Quốc hội và Chính phủ. 

Cụ thể như: “CSTTQG là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện 

bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục 

tiêu đề ra”; “Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua 

việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện CSTTQG”; “Chính phủ 

trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm. Thủ tướng Chính phủ, Thống 

đốc NHNN quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện 

mục tiêu CSTTQG theo quy định của Chính phủ”. 

Điều 4, Luật này cũng xác định: “Hoạt động của NHNN nhằm ổn định giá trị 

đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD; bảo đảm sự 

an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN”. 

b. Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010 [54], Quy định về việc thành 

lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể TCTD; việc thành 

lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh NHNNg, văn phòng đại diện của TCTDnước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. 

Luật các TCTD cũng quy định các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt 

động ngân hàng: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng 

trong phạm vi cả nước; NHNN chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc 

quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các TCTD, chi nhánh NHNNg; Bộ, cơ 

quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý 
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nhà nước đối với TCTD, chi nhánh NHNNg theo quy định của pháp luật; UBND các 

cấp thực hiện việc quản lý nhà nước đối với TCTD, chi nhánh NHNNg hoạt động tại 

địa phương theo quy định của pháp luật” (Điều 158). 

Luật NHNN và Luật các TCTD năm 2010 đã góp phần hình thành đồng bộ 

khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế và chuẩn mực quốc tế về an 

toàn kinh doanh tiền tệ- dịch vụ ngân hàng; tạo lập môi trường pháp lý minh bạch và 

công bằng trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo đảm an 

toàn hệ thống; điều chỉnh mọi hoạt động tiền tệ, ngân hàng không phân biệt đối 

tượng tiến hành hoạt động ngân hàng.  

c. Các qui định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng như: Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa 

tiền; Pháp lệnh ngoại hối; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Bộ luật Dân sự; Luật 

Cạnh tranh; Luật Chứng khoán,... 

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với các NHTM, thời gian qua 

NHNN đã đẩy mạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về điều hành CSTT và hoạt 

động ngân hàng cho phù hợp với yêu cầu phát triển KTTT định hướng XHCN và 

thông lệ quốc tế.  

 Trên cơ sở các Luật, Pháp lệnh, NHNN đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn 

bản hướng dẫn thực hiện pháp luật trong điều hành CSTT, phát triển thị trường tiền 

tệ; các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động cấp 

tín dụng của các NHTM; các cơ chế, chính sách tăng cường quản lý ngoại hối, thị 

trường vàng góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; hệ thống các quy định về 

an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực chung.  

Từ năm 2011 đến nay, NHNN đã ban hành theo thẩm quyền và trình Thủ tướng 

Chính phủ ký ban hành hơn 141 văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung quy định tại các 

Luật, Pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng. NHNN cũng đã rà soát bãi bỏ 

70 văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi kịp thời các quy định không còn phù hợp góp 

phần tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước đối với các NHTM [42]. 

3.2.1.2. Quy định cụ thể 
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a. Qui định về tổ chức quản lý và hoạt động của ngân hàng thương mại 

Ở Việt Nam hiện nay, tổ chức quản lý và hoạt động của NHTM được điều 

chỉnh bởi Luật các TCTD năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan như: 

- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của 

NHTM, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 59; 

- Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 20/4/2006 về khối ngân hàng nước ngoài 

và Thông tư số 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22; Thông 

tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 Quy định về hệ thống kiểm soát nội 

bộ và kiểm toán nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg; 

- Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 ban hành Quy chế về 

kiểm tra, kiểm soát nội bộ TCTD; Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 

01/8/2006 ban hành Quy chế về kiểm toán nội bộ TCTD 

Những quy định do NHNN ban hành hay xây dựng trình Chính phủ ban hành 

đã tiếp thu các nguyên tắc và thông lệ quốc tế về quản trị điều hành như: Các nguyên 

tắc quản trị ngân hàng lành mạnh của Ủy Ban Basel; các nguyên tắc về quản trị ngân 

hàng của OECD; các nguyên tắc cơ bản của Uỷ Ban Basel để đảm bảo ngân hàng 

hoạt động an toàn, lành mạnh; kinh nghiệm của một số quốc gia Hàn Quốc, Đài 

Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Australia, Đức và Anh.Các quy 

định hiện hành đã thiết kế hệ thống NHTM theo mô hình công ty cổ phần, công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, đồng thời đối với các mô hình đều phải đảm bảo một cơ cấu quản trị lành mạnh 

và một hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả. Các quy định về tổ 

chức và quản trị ngân hàng đã từng bước hướng các NHTM vào việc nâng cao năng 

lực quản trị, điều hành, đảm bảo tính an toàn trong hoạt động, nâng cao năng lực 

cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế. 

b. Quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quy định về mở 

rộng mạng lưới ngân hàng 



85 
 

- Việc cấp phép thành lập mới NHTM, chi nhánh NHNNg hiện tại Luật các 

TCTD và các văn bản hướng dẫn Luật. Cấp phép thành lập mới NHTMCP có Luật 

các TCTD năm 2010; Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy 

phép thành lập và hoạt động NHTMCP. 

Đối với việc cấp phép thành lập mới NHTM 100% vốn nước ngoài, chi nhánh 

NHNNg có Luật Các TCTD năm 2010; Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 

28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh NHNNg, NHLD, 

ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện TCTD nước ngoài tại Việt 

Nam; Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP. 

Nội dung các quy định về cấp phép thành lập mới NHTM và chi nhánh NHNNg 

đã được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Ủy ban Basel và áp 

dụng tối đa các thông lệ quốc tế tốt nhất và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, tuy 

nhiên vẫn còn một số điểm chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thiết yếu khi cấp phép. 

Nhìn chung công tác cấp phép hiện nay, NHNN đã dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng và 

được thực hiện một cách thận trọng, không cấp phép ồ ạt, số lượng cấp phép hạn chế, 

đảm bảo các NHTM mới ra đời đều là những NHTM đáp ứng đầy đủ điều kiện để được 

cấp phép và có tiềm lực phát triển, góp phần xây dựng một hệ thống NHTM an toàn, 

lành mạnh. Việc cấp phép cũng đã được thực hiện trên nguyên tắc khai thác hiệu quả 

nguồn lực bên ngoài mà vẫn đảm bảo các NHTM trong nước giữ vai trò chủ đạo, đồng 

thời không vi phạm các cam kết gia nhập WTO. 

- Việc cấp phép mở rộng mạng lưới hoạt động của các NHTM được thực hiện 

trên cơ sở pháp lý của Luật các TCTD 2010; Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN; 

Thông tư số 21/2013/TT-NHNN. 

Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN, quy định về mạng lưới hoạt động của 

NHTM, đã đưa ra các điều kiện rõ ràng, cụ thể nhằm mục tiêu chỉ cho phép các 

NHTM có năng lực tài chính, năng lực công nghệ, hoạt động an toàn, lành mạnh, 

mới được cấp phép mở rộng mạng lưới hoạt động. Tuy nhiên, quy định cấp phép 

chưa được thiết kế theo hướng phục vụ các mục tiêu quy hoạch tổng thể hệ thống. 
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Công tác cấp phép mở rộng mạng lưới tại nhiều thời điểm còn thực thi một cách bị 

động, chưa có tầm quy hoạch dài hạn; các tiêu chí cấp phép tại nhiều thời điểm phải 

bổ sung, thiếu tính ổn định, gây khó khăn nhất định cho các NHTM. Do nhận thức 

được những hạn chế trên, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 21/2013/TT-

NHNN thay thế Quyết định số 13/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008. Thông tư đã đưa ra 

những quy định cụ thể và chặt chẽ hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng 

yêu cầu điều chỉnh hoạt động các NHTM trong trường hợp cần thiết và những trường 

hợp ngoại lệ, góp phần giảm thiểu vướng mắc khi xảy ra tình trạng “lách luật” mà 

không được quy định trong văn bản pháp lý hiện hành.  

c. Quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng 

- Các quy định về vốn điều lệ của ngân hàng bằngNghị định số 141/2006/NĐ-

CP ngày 22/11/2006, quy định vốn điều lệ của các NHTM không thấp hơn mức vốn 

pháp định; 

- Quy định về tỷ lệ bảo đảm trong hoạt động của TCTD theoThông tư số 

13/2010/TT-NHNN, Thông tư số 19/2010/TT-NHNN, Thông tư số 22/2011/TT-

NHNN, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN. 

Ngày 20/11/2014, NHNN đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, quy 

định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh 

NHNNg. Đây là văn bản qui phạm tạo lập khuôn khổ pháp lý mới điều chỉnh toàn 

diện về giới hạn, hạn chế, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Quy 

định tại Thông tư 36, không chỉ đã tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ để bảo đảm an 

toàn cho hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg, mà còn là cơ sở pháp lý cho hoạt 

động thanh tra, giám sát của NHNN. 

- Quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi: Thông tư số 02/2013/TT-

NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng 

rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh 

NHNNg. 

d. Quy định về sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu ngân hàng 
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Trên cơ sở các văn bản pháp luật có liên quan, NHNN đã ban hành Thông tư 

số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2011 quy định việc sáp nhập, hợp nhất và mua lại 

TCTD nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tái cơ cấu các TCTD. Ngoài 

ra, NHNN cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng có nguyện vọng sáp nhập, hợp 

nhất. Hành lang pháp lý liên quan đến việc xử lý ngân hàng có vấn đề được điều 

chỉnh bởi các quy định về kiểm soát đặc biệt các TCTD đang trong tình trạng khó 

khăn được thực hiện dựa trên căn cứ Luật các TCTD; Thông tư số 08/2010/TT-

NHNN; Thông tư 07/2013/TT-NHNN. 

Đối với tái cơ cấu NHTM được quy định cụ thể trong Đề án cơ cấu lại hệ 

thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg 

ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

3.2.1.3. Thực hiện quy trình xây dựng và ban hành thể chế 

Để triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPLnăm 2008 và Nghị định số 

24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành VBQPPL, ngày 03/7/2009, Thống đốc NHNN đã ban hành 

Thông tư số 13/2009/TT-NHNN quy định trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL của 

NHNN Việt Nam. So với trước đây, một số quy trình, thủ tục trong Thông tư này đã 

được quy định một cách đầy đủ, rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện 

như quy trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp của văn bản; quy trình đăng Công báo, gửi, đưa tin văn bản; quy 

trình đính chính văn bản,... 

- Trong quy trình xây dựng văn bản, khâu tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành đã 

được chú trọng cải cách nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan. NHNN 

đã tích cực, chủ động đề nghị các cơ quan liên quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư 

pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...) tham gia ý kiến vào nhiều văn bản 

pháp luật trước khi ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Nhờ vậy, nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã 

đáp ứng được yêu cầu về nội dung cũng như hình thức, kỹ thuật xây dựng, phát huy 

tốt tác dụng trong thực tiễn; 
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- Thời gian báo cáo tiến độ soạn thảo VBQPPL của các đơn vị thuộc NHNN 

cũng được cải tiến từ báo cáo theo tháng chuyển sang báo cáo quý, đảm bảo phù hợp 

hơn với tình hình thực tế của quá trình soạn thảo VBQPPL. 

3.2.1.4. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành 

a. Rà soát hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

- Trong thời gian qua, NHNN cũng đã đẩy mạnh việc soát hiệu lực của văn 

bản quy phạm pháp luật do NHNN ban hành, trên cơ sở đó công bố danh mục 

VBQPPL đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế để tạo sự thống nhất 

trong nội dung quản lý nhà nước của ngành; 

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL, NHNN 

đã qui định việc tổ chức rà soát, hệ thống hoá VBQPPL 6 tháng một lần để đảm bảo 

tính cập nhật thường xuyên các nội dung quản lý trong toàn ngành.  

b. Rà soát nội dung của văn bản quy phạm pháp luật 

Để tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong bối cảnh nền KTTT đầy biến 

động, thời gian qua NHNN đã xây dựng kế hoạch rà soát lại toàn bộ văn bản quản lý 

đối với các hoạt động tiền tệ - ngân hàng để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp. Hoạt động rà soát 

được thực hiện trên cơ sở ba tiêu chí: (i) Nội dung của văn bản phù hợp với quy định 

của pháp luật tại thời điểm rà soát; (ii) Nội dung của văn bản phù hợp với tình hình 

kinh tế - xã hội tại thời điểm rà soát; (iii) Nội dung của văn bản phù hợp với định 

hướng phát triển ngành Ngân hàng; tăng cường vai trò quản lý của NHNN đối với 

các hoạt động tiền tệ, ngân hàng; nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của NHNN 

trong việc hoạch định và thực thi CSTT trong nền KTTT định hướng XHCN; mở 

rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh của các TCTD. 

Thực trạng cải cách thể chế, chính sách của ngành trên đây được đánh giá là tích 

cực khi nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát ý kiến của công chức, viên chức ngân hàng 

và người thụ hưởng dịch vụ của các NHTM với 16% ý kiến đánh giá là tốt; 72% đánh 

giá cơ bản đảm bảo yêu cầu và 12% đánh giá chưa đảm bảo (Phụ lục 2). 
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3.2.2. Tổ chức bộ máy trong hệ thống ngân hàng  

3.2.2.1. Tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Về cơ cấu tổ chức: Theo Luật NHNN năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam là cơ quan ngang bộ, là NHTW của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Lãnh 

đạo, điều hành NHNN Việt Nam được thực hiện bởi Thống đốc theo chế độ Thủ 

trưởng. Thống đốc ngân hàng là thành viên Chính phủ, người chịu trách nhiệm trước 

Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Giúp 

việc cho Thống đốc có các Phó thống; các Vụ quản lý chức năng trong lĩnh vực 

chuyên môn được phân công; các giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

Theo quy định hiện hành, NHNN được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống 

nhất bao gồm: Bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở trung tâm và các 

chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các văn phòng đại diện trong 

nước, nước ngoài và các đơn vị trực thuộc.  

Trên cơ sở quy định của Luật NHNN, ngày 11/11/2013 Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 156/2013/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của NHNN [8].  

Nghị định 156/2013/NĐ-CP, quy định về cơ cấu tổ chức của NHNN quy định 

thành lập “Vụ Ổn định tiền tệ, tài chính” nhằm tăng cường khả năng giám sát an toàn 

vĩ mô, thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ “ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính”, trong đó 

bao gồm việc “đề xuất các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh 

vực tiền tệ, tài chính” và “xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, 

đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính”. Việc thành lập Vụ Ổn định tiền tệ, tài 

chính được các chuyên gia nước ngoài (IMF, WB, ADB…) đánh giá cao trong chính 

sách của Việt Nam, bởi phần nào nó đã lấp được lỗ hổng trong hệ thống tài chính 

hiện hành.  

Cơ cấu tổ chức của NHNN được thể hiện qua sơ đồ 3.2: 
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Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
- Thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước giữa NHTW và chi nhánh NHNN 

tỉnh, thành phố. Trong cơ cấu tổ chức của NHNN, các Chi nhánh ngân hàng là đơn vị 
trực thuộc, được thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo ủy quyền của Thống đốc, 
thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ trên địa bàn. Trên cơ sở 
Nghị định số 96/2008/NĐ-CP, NHNN đã ban hành Quyết định số 2989/QĐ-NHNN 
ngày 14/12/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi 
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nhánh NHNN tại 63 tỉnh, thành phố như:NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 
là đơn vị phụ thuộc vào NHNN, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất 
của Thống đốc NHNN, có chức năng tham mưu, giúp thống đốc quản lý nhà nước về 
tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ của 
NHTW theo ủy quyền của Thống đốc.  

Quyết định này, đã xác định rõ vị trí, chức năng của chi nhánh đồng thời tăng 
cường phân cấp, nâng cao vai trò quản lý nhà nước của chi nhánh trên địa bàn. Về cơ 
cấu tổ chức tại Chi nhánh NHNN thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cơ 
bản vẫn giữ nguyên so với trước đây, các chi nhánh còn lại không còn bộ phận kiểm 
soát như trước đây mà được sáp nhập vào Phòng nghiên cứu tổng hợp với tên gọi 
mới là Phòng nghiên cứu tổng hợp và Kiểm soát nội bộ. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, trong 
thời gian qua NHNN đang đẩy mạnh củng cố vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và 
hoạt động ngân hàng của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Do vậy, quản lý nhà 
nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 
được tăng cường một bước, nhất là tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Biện pháp này đã 
giúp NHNN nắm bắt được sát thực, kịp thời hơn tình hình thực hiện CSTT và hoạt 
động ngân hàng trong phạm vi cả nước, từ đó có những biện pháp ứng phó, xử lý 
hiệu quả hơn, đặc biệt là trong những thời điểm thị trường có những diễn biến phức 
tạp, khó lường. 

Xác nhận về vấn đề này, kết quả khảo sát mà nghiên cứu sinh thực hiện về 
đánh giá việc sử dụng các công cụ và biện pháp mà NHNN áp dụng để thực hiện 
CSTTQG, có tới 58% phiếu đánh giá là chủ động, 33% phiếu đánh giá chưa chủ 
động và chỉ có 9% phiếu đánh giá là bị động. (Phụ lục 2) 

- Cơ chế đảm bảo tài chính cho hoạt động Ngân hàng Nhà nước 
NHNN không thực hiện chế độ tự chủ tài chính theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ mà thực hiện cơ chế tài chính, trong 
đó có việc khoán kinh phí hoạt động hàng năm theo quy định tại Nghị định số 
07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về cơ chế tài chính của NHNN. Theo 
đó, Bộ Tài chính giao khoán về chi phí quản lý, chi phí về tiền lương tính theo biên 
chế lao động được Bộ Nội vụ giao. Trong phạm vi kinh phí được giao, NHNN đã phân 
bổ chỉ tiêu khoán đến từng đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí, sử dụng 
kinh phí theo các nội dung, yêu cầu công việc được giao cho phù hợp để hoàn thành 
nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm và có hiệu quả. Kết thúc năm tài chính, sau khi đã hoàn 
thành các nhiệm vụ công việc được giao, NHNN được chi bổ sung thu nhập cho cán 
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bộ, công chức trên cơ sở kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được. Mức trích và tỷ 
lệ trích lập từng năm do Bộ Tài chính xác định.  

3.2.2.2. Định hướng tổ chức các ngân hàng thương mại 
Trong thời gian qua, các NHTM Việt Nam hoạt động chủ yếu dựa trên mô 

hình kinh doanh truyền thống Hội sở - Chi nhánh - Phòng giao dịch.  
Hội sở có đầy đủ các phòng như: phòng giao dịch, phòng tín dụng, phòng 

thanh toán quốc tế, phòng kinh doanh ngoại tệ, phòng ngân quỹ, phòng hành chính – 
tổ chức, phòng quan hệ quốc tế, phòng công nghệ thông tin,... Chi nhánh, bao gồm 
chi nhánh cấp một và cấp hai ở các địa phương; Phòng giao dịch hoặc điểm giao dịch 
trực thuộc chi nhánh, thường mở ở những nơi đông dân cư và có nhu cầu giao dịch 
với ngân hàng.Tại trụ sở chính các NHTM đều kết cấu chung với HĐQT, Ban điều 
hành và các Khối (Ban) hoặc Phòng chức năng. Cơ cấu này được phân biệt chủ yếu 
với hai chức năng cơ bản là quản trị điều hành và quản lí kinh doanh. Cơ cấu tổ chức 
bộ máy của các NHTM được thể hiện qua sơ đồ 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.3: Tổ chức bộ máy của ngân hàng thương mại (Nguồn: [79]) 
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Sau khi có Luật các TCTD năm 2010 và Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 

16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của NHTM, cơ cấu tổ chức quản lý của TCTD 

được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, 

HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; Cơ cấu tổ chức quản lý của TCTD được 

thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc. 

- HĐQT, Hội đồng thành viên là cơ quan quản trị có quyền nhân danh tổ chức 

tín dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của TCTD, trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu.Nhiệm kỳ của HĐQT, Hội 

đồng thành viên không quá 05 năm. 

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp 

hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, HĐQT, Hội đồng thành viên. 

- Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều hành cao nhất của TCTD, chịu 

trách nhiệm trước HĐQT, Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của mình. 

Với cơ cấu tổ chức hiện hành, sự quản lý về mặt hoạt động kinh doanh không 

được tập trung cao, chủ yếu là xử lý phân tán. Hội sở chính ngân hàng giao nhiều 

quyền năng cho chi nhánh, mức độ can thiệp sâu của hội sở vào hoạt động kinh 

doanh của chi nhánh là không nhiều. Theo mô hình này, các chi nhánh có tính chủ 

động cao, song độ rủi ro cũng tăng và lợi nhuận thu được hoàn toàn phụ thuộc vào 

hoạt động của chi nhánh (Xem Phụ lục 3). 

3.2.3. Thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng 

3.2.3.1. Khái quát chung nguồn nhân lực ngành Ngân hàng 

Theo thống kê của NHNN, tổng số nhân lực ngành Ngân hàng đến nay là 

khảng 180.000 người (tăng gấp 2,66 lần so với năm 2.000), trong đó số người làm 

việc trong hệ thống NHNN khoảng 6.000 người, số còn lại được phân bổ cho các 

NHTM và quĩ tín dụng nhân dân. Trong số nhân sự của ngành ngân hàng có tới trên 
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60% số người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Nhìn chung, công chức, 

viên chức ngành ngân hàng có trình độ cao hơn so với một số ngành khác. Trình độ 

đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động, đặc biệt là viên chức 

của các NHTMCP. Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi tương đối trẻ, lao động có độ tuổi 

dưới 30 chiếm 60,11%; từ 30-50 tuổi chiếm 35,05% và trên 50 tuổi trở lên chiếm 

4,84%. Số lượng và chất lượng công chức trong biên chế hiện có của NHNN được 

phản ánh qua Bảng 3.9. 

Bảng 3.9: Tổng hợp công chức Ngân hàng Nhà nước năm 2013 

Tiêu chí tổng hợp 

 

Số lượng 

Người Cơ cấu (%) 

Tổng số công chức theo biên chế 5571  

Chia ra       Nam 2653 47,6 

                   Nữ 2918 52,4 

Chia theo ngạch:   

Chuyên viên cao cấp và tươngđương 46 0,8 

Chuyên viên chính và tương đương 717 12,8 

Chuyên viên và tương đương 3329 59,7 

Cán sự 314 5,61 

Nhân viên 1165 20,91 

Chia theo trình độ:   

Trình độ Tiến sĩ  46 0,8 

Trình độ Thạc sĩ  616 11,0 

Trình độ đại học 3639 65,3 

Trình độ cao đẳng 121 2,1 

Trình độ trung cấp 269 4,8 

Trình độ sơ cấp 853 15,3 

Chia theo độ tuổi   

 Dưới 30 tuổi 154 2,7 

Từ 31-40 1410 25,3 

Từ 41-50 1445 25,93 
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Từ 51-60 1167 20,94 

Nguồn: Bộ Nội vụ 

 3.2.3.2. Công tác tuyển dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

Trên cơ sở các văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ 

về tuyển dụng, NHNN đã xây dựng và dần hoàn thiện quy trình tuyển dụng công 

chức đúng với các quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc thù của Ngành. Việc 

tuyển dụng được dựa trên nhu cầu của từng vị trí công việc, đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ của đơn vị. 

Việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức NHNN được thực hiện theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức NHNN (ban hành theo Quyết định số 956/2003/QĐ-NHNN). Trên cơ sở 

Quy chế này, NHNN đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, trong đó lượng hoá các tiêu 

chuẩn nhằm giúp các đơn vị có thể nhận xét, đánh giá cán bộ một cách khách quan 

và chính xác hơn.  

3.2.3.3. Công tác quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, NHNN đã triển khai công 

tác xây dựng quy hoạch cán bộ từ các đơn vị cơ sở giai đoạn 2011- 2016 đáp ứng 

được các yêu cầu về độ tuổi, giới tính, đại diện cho trung ương, chi nhánh, 

NHTM,… Đối với quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh 

NHNN, khi triển khai công tác quy hoạch đã được phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh 

uỷ, Thành uỷ theo đúng quy định.  

- Về phân cấp quản lý cán bộ: Thực hiện Quyết định số 49-QĐ/TW ngày 

31/5/1999 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế về phân cấp quản lý cán bộ và 

hướng dẫn số 11-HD/TCTW ngày 29/12/1999 của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 

22/10/2004, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-NHNN về Quy 

chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc NHNN, 

NHTMNN, doanh nghiệp trực thuộc NHNN. Quy chế đã xác định rõ trách nhiệm, 

quyền hạn quản lý cán bộ, công chức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bảo đảm 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định đi đôi với việc thực hiện đầy đủ 
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trách nhiệm của người đứng đầu; quy định rõ thẩm quyền quản lý cán bộ của Ban 

cán sự Đảng NHNN, Thống đốc và phân cấp quản lý cán bộ đối với Thủ trưởng các 

Vụ, Cục và tương đương thuộc NHNN, Giám đốc NHNN Chi nhánh; 

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý: Thực hiện các hướng 

dẫn của Đảng, Chính phủ, NHNN đã ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán 

bộ, công chức, viên chức quản lý. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, 

quản lý các cấp thuộc NHNN đã được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy 

định của Đảng, Nhà nước và của Ngành, coi trọng tiêu chuẩn năng lực phẩm chất, 

kết quả điều hành, xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính 

đồng bộ, trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Về cơ bản, hầu hết các trường hợp được 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý tại mỗi cơ quan, đơn 

vị. 

- Công tác luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện chủ trương 

của Trung ương về luân chuyển cán bộ, công chức, Thống đốc NHNN ban hành 

Quyết định số 261/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ, công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Ngành ngân hàng. Tuy nhiên, công tác luân 

chuyển này chưa có kế hoạch cụ thể và việc phối hợp thực hiện giữa các cấp còn 

lúng túng nên kết quả thực hiện chưa rõ nét.  

- Cải cách hệ thống quản lý nguồn nhân lực: Nhằm góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý nguồn nhân lực, NHNN đã nghiên cứu để đưa vào ứng dụng 02 đề án 

quan trọng là: Đề án xây dựng hệ thống thông tin nhân sự với cốt lõi là phần mềm 

quản lý nhân sự tập trung (HRMIS) và Đề án mô tả công việc. Các đề án được triển 

khai đúng tiến độ và bước đầu phát huy hiệu quả nhất định trong công tác quản lý 

cán bộ, đặc biệt công tác thống kê, dự báo nguồn nhân lực đã chính xác, kịp thời 

hơn. Bản mô tả công việc đã giúp thủ trưởng các đơn vị sắp xếp, bố trí, phân công 

nhiệm vụ hợp lý hơn cho cán bộ, công chức và làm căn cứ để xác định biên chế của 

mỗi cơ quan, đơn vị.  

Kết quả quản lý, sử dụng công chức của NHNN được phản ánh thông qua điều 

tra về đánh giá năng lực quản lý của cán bộ, công chức cấp vụ trở lên trong bộ máy 
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NHNN. Theo kết quả khảo sát thực tế, có 16% phiếu đánh giá cán bộ, công chức 

ngành ngân hàng đáp ứng tốt yêu cầu, 71% phiếu đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu, 

còn 13% phiếu đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu. 

Riêng đối với kết quả quản lý, sử dụng công chức ở chi nhánh NHNN tỉnh, 

thành phố có phần yếu hơn so với cơ quan trung ương.Theo kết quả khảo sát, có 9% 

phiếu đánh giá đã đáp ứng yêu cầu, có 78% đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu và 13% 

phiếu đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu. (Phụ lục 2) 

3.2.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng  

Năm 2004, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Xây 

dựng từng bước nhóm cán bộ nòng cốt, trình độ cao, nghiệp vụ sâu, có khả năng trở 

thành những chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của NHNN”. Trọng tâm 

của Đề án giai đoạn này là ưu tiên đào tạo cán bộ trẻ với mục tiêu mang tính tạo nguồn, 

đào tạo bằng cấp cao gắn với đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ để tạo đà tiếp tục đào 

tạo, bồi dưỡng để họ có thể trở thành chuyên gia. Kết quả có khoảng 253 cán bộ nằm 

trong danh sách quy hoạch. Đến nay, số được đào tạo trình độ tiến sỹ và thạc sỹ ở nước 

ngoài là 88 người, trong đó tiến sỹ 12 và thạc sỹ 72. 

Năm 2012, NHNN đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 

09/02/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngân hàng giai 

đoạn 2011- 2020 nhằm triển khai các chương trình đào tạo phát triển toàn diện nhân 

lực ngành Ngân hàng một cách bài bản, hiệu quả; ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công chức, viên chức NHNN, đưa hoạt động đào tạo bồi dưỡng bám sát 

mục tiêu, yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực của một NHTW hiện đại. Theo đó, 

chất lượng nhân lực không ngừng được nâng lên so với trước, cơ cấu theo trình độ 

chuyên môn đào tạo hợp lý, tỷ lệ nhân lực có trình độ cao đẳng trở lên chiếm tỷ lệ 

77,7%, xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia là các cán bộ có tiềm năng, có 

chuyên môn sâu; công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm, đảm bảo đủ nguồn cán bộ 

quy hoạch khi có nhu cầu bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; từng bước thực 

hiện kiện toàn, bổ sung, thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị trọng yếu 

của NHNN và các NHTMNN nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi CSTT. Độ 
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tuổi cán bộ trong quy hoạch chung của ngành bình quân là 34 tuổi. Bồi dưỡng cập nhật 

kiến thức chuyên môn ngắn hạn cho gần 700 lượt người, với nội dung gắn kết hầu hết 

các mảng hoạt động chính của NHNN. Gần 200 người đủ trình độ và năng lực ngoại 

ngữ làm việc trực tiếp với người nước ngoài.  

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, NHNN đặc biệt quan tâm tới cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc 2 khối chức năng là chính sách và thanh tra, giám sát. Việc đào 

tạo này được thực hiện theo Quyết định số 1905/QĐ-NHNN ngày 11/8/2010, về việc 

phê duyệt khung năng lực và khung chương trình đào tạo cán bộ khối thanh tra, giám 

sát; Quyết định số 1657/QĐ-NHNN ngày 8/7/2010, về việc phê duyệt khung năng lực 

và khung chương trình đào tạo cán bộ khối chính sách;  

Ngày 29/10/2013, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 2507/QĐ-

NHNN về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo chuyên gia giai đoạn 2013 – 2020” với 

mục tiêu cụ thể: (i) giai đoạn 2013-2015 đào tạo, bồi dưỡng khoảng 50 người trở 

thành những chuyên gia giỏi, có kiến thức chuyên môn sâu và thành thạo các kỹ 

năng trong từng lĩnh vực của NHNN, ưu tiên đào tạo để có được chuyên gia đầu 

ngành trong lĩnh vực hoạch định CSTT, lĩnh vực thanh toán và thanh tra giám sát 

ngân hàng; (ii) Đến năm 2020 có khoảng 100 chuyên gia, trong đó có được từ 5-7 

chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực nghiệp vụ chính của NHNN. 

Bên cạnh đó, NHNN cũng quan tâm tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của ngành. Những quyết định về phát triển nhân 

lực, đầu tư công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và tổ chức đào tạo nhân lực cho 

hệ thống ngân hàng trong thời gian gần đây đã minh chứng rõ nét cho điều này. 

NHNN có 7 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 3 đơn vị đang đóng vai trò chủ đạo 

trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành là: Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng; 

Học viện Ngân hàng Hà Nội và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. 

Mục tiêu của ngành Ngân hàng là nâng tỷ trọng cán bộ ngân hàng có trình độ 

đại học và sau đại học từ 65% như hiện nay lên 70-80% trong năm 2015 và đến năm 

2020, đảm bảo cán bộ ngân hàng khi hội nhập có trình độ trung bình so với khu vực. 

Ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng tác giả khảo sát được cũng 
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cho thấy sự tiến bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho ngành ngân hàng 

hiện nay.Theo kết quả điều tra, có 9% phiếu đánh giá là đáp ứng yêu cầu, 77% đánh 

giá cơ bản đáp ứng yêu cầu, 14% phiếu đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu. (Xem Phụ lục 

2) 

3.2.4. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại 

Trên cơ sở Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 ban hành 

kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ cuối năm 2011, 

NHNN đã công khai thông tin về nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách xuyên suốt của toàn 

ngành phải tập trung tái cơ cấu toàn diện lại hệ thống các NHTM, đồng thời thiết lập 

một trật tự kỷ cương trong quản lý và điều hành thị trường tài chính, tiền tệ.  

3.2.4.1. Về xử lý nợ xấu  

Theo Báo cáo FSA, hệ thống NHTM đang tích tụ một lượng nợ xấu được ước 

tính một cách thận trọng là 12% trên tổng số dư nợ tại thời điểm cuối năm 2012. 

Trong cùng giai đoạn đó, nhiều ngân hàng nhỏ có vấn đề về thanh khoản và khả năng 

thanh toán ở mức độ nghiêm trọng hơn, dẫn đến việc NHNN Việt Nam phải can 

thiệp [40]. 

Bảng 3.10: Nợ quá hạn và nợ xấu toàn hệ thống (%) 

 2010 2011 30/6/2012 

 Tỷ lệ 

nợ 

xấu/tổn

g dư nợ 

Tỷ lệ nợ 

quá 

hạn/tổng 

dư nợ 

Tỷ lệ nợ 

xấu/tổng 

dư nợ 

Tỷ lệ nợ 

quá 

hạn/tổng 

dư nợ 

Tỷ lệ nợ 

xấu/tổng 

dư nợ 

Tỷ lệ nợ 

quá 

hạn/tổng 

dư nợ 

NHTMNN 2,16 10,43 2,95 13,36 - - 

NHTMCP 1,66 3,53 2,30 6,43 - - 

Toànngành 2,12 7,69 3,10 10,47 8,6  - 

Nguồn: Uỷ ban GSTCQG 

Ngày 23/4/2012, NHNN đã ban hành Quyết định số 780/2012/QĐ-NHNN cho 

phép các TCTD được cơ cấu lại nợ, ban hành chế tài xử lý nghiêm đối với TCTD 

không trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định và yêu cầu các TCTD tích cực 

sử dụng nguồn dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; Thông tư số 02/2013/TT-NHNN 
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quy định về tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng 

dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg. 

Bước sang năm 2013, tỷ lệ nợ xấu vẫn tiếp tục tăng cao, chạm mức 4,67% vào 

tháng 4/2013. Tuy nhiên, con số mà NHNN cập nhật tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ 

tín dụng tính đến tháng 6/2013 chỉ còn ở mức 4,46%, giảm đáng kể so với mức 

4,65% tính đến cuối tháng 5/2013 (xem Hình 3.7). 

 
Hình 3.7: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dự nợ tín dụng qua các tháng đầu năm 2013 (%) 

Để xử lý nợ xấu một cách cách hiệu quả và an toàn, Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu và Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản của các 

TCTD Việt Nam tại Quyết định số 843/QĐ-TTG ngày 31/5/2013.  

Theo đó, bên cạnh việc chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp trong 

ngành Ngân hàng như: Cơ cấu lại nợ, thu nợ, xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ, sử dụng 

dự phòng rủi ro, tiết giảm chi phí, hạn chế tăng lương, thưởng, thù lao, chia cố tức, 

lợi nhuận để tập trung trích lập dự phòng rủi ro,... Đề án tổng thể xử lý nợ xấu của hệ 

thống các TCTD đưa ra 5 nhóm giải pháp đồng bộ để xử lý nợ xấu và phòng ngừa, 

hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai như: Nhóm giải pháp đối với TCTD, nhóm 

giải pháp đối với khách hàng của TCTD, nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nhóm 

giải pháp về thanh tra, giám sát và giải pháp thành lập VAMC với sự tham gia rộng 

rãi của hệ thống các TCTD, khách hàng vay vốn và các ngành, các cấp chính quyền 
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các địa phương. Nguyên tắc xử lý nợ xấu là huy động mọi nguồn lực trong xã hội và 

hạn chế sử dụng vốn ngân sách để xử lý nợ xấu.  

Từ ngày 26/7/2013, VAMC đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần tạo thêm 

một công cụ xử lý nợ xấu hiệu quả cho hệ thống ngân hàng. Sau 1 năm thực hiện, 

việc xử lý nợ qua VAMC cũng đã có những tiến triển nhất định. Theo thống kê, đến 

hết tháng 8/2014, VAMC đã mua được 59.511 tỷ đồng nợ xấu từ 35 TCTD; các 

NHTM tự xử lý thêm được 20.000 tỷ đồng so với 12/2013 VND, nâng tổng số nợ xấu 

được xử lý là khoảng 105.000 tỷ đồng [77]. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp xử 

lý nợ xấu của NHNN đồng thời các TCTD đã chủ động xử lý một khối lượng lớn nợ 

xấu bằng nguồn dự phòng nên tốc độ tăng của nợ xấu đã có xu hướng giảm dần. Đến 

cuối năm 2013, tổng nợ xấu của toàn hệ thống các TCTD tương đương 3,61% tổng 

dư nợ tín dụng cho nền kinh tế, giảm so với mức 4,08% của năm 2012. Tình hình này 

cũng phù hợp vớikết quả khảo sát của nghiên cứu sinh về đánh giáquản lý nợ xấu của 

NHNN hiện nay chỉ có 3% ý kiến đánh giá tốt, 40% đánh giá khá tốt và 57% đánh giá 

chưa tốt.  

Tính đến tháng 10/2014, toàn ngành đã xử lý được 54,3% tổng số nợ xấu được 

xác định tại thời điểm tháng 9/2012 (465 nghìn tỷ đồng), chủ yếu bằng cách thu hồi 

nợ, cơ cấu lại nợ, sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ và tài sản bảo đảm, trong đó có 

bán nợ xấu cho VAMC. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 17% vào tháng 9/2012 xuống còn 

khoảng 5,4% (theo báo cáo của các TCTD khoảng 3,8%). Thực hiện mục tiêu của 

Chính phủ, NHNN phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống tín dụng nước ta về mức 

3% trong năm 2015 [11]. 

Nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, ngày 5/3/2015, Thống đốc NHNN có 

văn bản số 1264/NHNN-TTGSNH chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc 

biệt năm 2015 của VAMC với tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành trong năm tối 

đa là 80.000 tỷ đồng. VAMC quyết định cụ thể thời hạn đối với từng trái phiếu đặc 

biệt phù hợp với từng khoản nợ xấu được mua và thỏa thuận mua bán, xử lý nợ xấu 

giữa VAMC và các TCTD. Sau khi mua nợ xấu của TCTD, VAMC sẽ phối hợp chặt 
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chẽ với TCTD bán nợ khẩn trương, triển khai các biện pháp cơ cấu lại nợ, hỗ trợ 

khách hàng vay và xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật.  

Tham chiếu với kết quả khảo sát cho thấy các biện pháp mà NHNN đang thực 

hiện để xử lý nợ xấu là tích cực. Ý kiến tham khảo những người được hỏi bằng phiếu 

khảo sát về giải pháp xử lý nợ xấu cần được ưu tiên, có 37% ý kiến cho rằng cần 

nâng cao hiệu quả hoạt động mua, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các khoản nợ của VAMC, 

34% ý kiến cần thúc đẩy việc sáp nhập, hợp nhất các NHTM và 29% ý kiến cho rằng 

cần tích cực xử lý nợ xấu của các NHTM. (Xem Phụ lục 2). 

3.2.4.2. Về sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng yếu kém 

Việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các NHTM đã và đang diễn ra khá mạnh mẽ, 

dẫn đến số lượng các ngân hàng đã giảm đi đáng kể. Trong số 9 NHTM cổ phần yếu 

kém được xác định từ năm 2012, NHNN đã phê duyệt  phương án cơ cấu lại đối với 8 

ngân hàng. Một số NHTM cổ phần yếu kém được xác định trong năm 2013 cũng 

đang được NHNN áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo xây dựng 

phương án tái cơ cấu như: Ngân hàng Nam Việt (Navibank), sau khi tự cơ cấu lại đã 

đổi tên thành Ngân hàng Quốc dân (NCB); Tương tự Nam Việt, Ngân hàng Tiên 

Phong (TienPhongBank) và Đại Tín (TrustBank) cũng chọn cách tự tái cơ cấu thông 

qua việc tăng mạnh vốn điều lệ từ các cổ đông.  

Bên cạnh đó, NHNN cũng mua lại toàn bộ cổ phần của VNCB, OceanBank, 

GP.Bankvà chuyển đổi mô hình hoạt động của ba ngân hàng này thành Ngân hàng 

TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Trên thực tế, số lượng NHTMCP tiếp tục giảm thêm thông qua hoạt động sáp 

nhập, hợp nhất được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện. Sau khi sáp nhập, các ngân 

hàng đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt 

động, quản trị và khắc phục các sai phạm dưới sự giám sát của NHNN. 

Bảng 3.11: Các ngân hàng sáp nhập, hợp nhất giai đoạn 2010 - 2015 

Năm Các ngân hàng sáp nhập, hợp nhất 

2011 Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa 

(TinNghiaBank) và Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank) 
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Nguồn: Tự tổng hợp 

 Theo Thống đốc NHNN, năm 2015 hệ thống TCTD sẽ bước vào giai đoạn hai 

của quá trình sắp xếp và tái cơ cấu, theo đó, sẽ khuyến khích các ngân hàng lớn như 

Vietcombank, BIDV, Vietinbank tham gia sáp nhập với các ngân hàng có quy mô 

nhỏ hơn để vừa tăng quy mô vừa hỗ trợ nhau phát triển. NHNN cũng sẽ tạo điều kiện 

đẩy nhanh hoạt động sáp nhập, mua lại các TCTD trên cơ sở tự nguyện, đúng luật. 

Trong đó, vai trò của các NHTMNN sẽ rất lớn khi tham gia vào quá trình sáp nhập, 

hợp nhất và mua lại những đơn vị yếu kém. Những ngân hàng yếu kém, không có 

triển vọng phục hồi sẽ bị xử lý dứt điểm, kể cả phải áp dụng các biện pháp giải thể, 

phá sản hoặc các biện pháp can thiệp bắt buộc khác. Mục tiêu của NHNN là giảm 

xuống còn 20 ngân hàng trong toàn hệ thống. 

Như vậy có thể thấy, bước đầu công cuộc tái cơ cấu ngành ngân hàng đã mang 

lại những tín hiệu tốt. Các NHTM đã ý thức được vai trò của tái cơ cấu và tự nguyện 

tham gia vào tiến trình này. Khảo sát của tác giả về kết quả tái cơ cấu hệ thống 

NHTM so với Đề án “Tái cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015” có tới gần 

90% ý kiến đánh giá từ cơ bản đạt yêu cầu trở lên (11% phiếu đánh giá đảm bảo yêu 

2012 Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) đã sáp nhập vào Ngân hàng Sài 

Gòn - Hà Nội (SHB) 

2013 Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) với Tổng công ty Tài chính 

Cổ phần Dầu khí (PVFC) thành NHTMCP Đại chúng Việt Nam 

(PVcomBank) 

2013 Ngân hàng Đại Á (DaiABank) sáp nhập vào Ngân hàng Phát triển 

TP.HCM (HDBank) 

2015 - Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex sáp nhập vào Vietinbank 

- Ngân hàng SaigonBank sáp nhập vào Vietcombank 

- Ngân hàng Đông Á sáp nhập với Ngân hàng An Bình 

- Ngân hàng Phương Nam sáp nhập với  Ngân hàng Sacombank  

- NHTMCP phát triển Mekong sáp nhập vào Maritime Bank 

- MHB sáp nhập vào BIDV 
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cầu, 77% phiếu đánh giá cơ bản đảm bảo yêu cầu), chỉ có 12% phiếu đánh giá chưa 

đảm bảo yêu cầu. (Phụ lục 2) 

3.2.4.3. Phân loại các ngân hàng thương mại để kiểm soát  

Trong quá trình tái cơ cấu, NHNN tiến hành phân loại các NHTM thành các 

nhóm với mức độ rủi ro khác nhau: Nhóm 1, gồm các ngân hàng có tình hình tài 

chính lành mạnh có năng lực và quy mô đủ lớn để tiếp tục phát triển thành những 

ngân hàng trụ cột, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế; Nhóm 2, gồm các ngân 

hàng có tình hình tài chính lành mạnh nhưng có quy mô nhỏ, không có nhu cầu hoặc 

không có điều kiện phát triển quy mô cao hơn nữa. NHNN sẽ có quy định đảm bảo 

giám sát chặt chẽ cũng như phân khúc thị trường để đảm bảo cho các ngân hàng này 

hoạt động hiệu quả; Nhóm 3, gồm các ngân hàng đang có tình hình tài chính khó khăn 

cần phải cấu trúc lại. NHNN sẽgiám sát chặt chẽ, yêu cầu các ngân hàng lớn tham gia 

mua cổ phần, tham gia vào quản trị điều hành, cơ cấu lại các khoản mục đầu tư; mua 

lại hoặc hợp nhất, sáp nhập nếu cần. 

Tự ý thức được thực lực của mình trong tiến trình tái cơ cấu, các ngân hàng 

chủ động xây dựng cơ chế quản trị điều hành mạnh và hiệu quả thông qua việc tiếp 

cận, áp dụng một cách thiết thực những kinh nghiệm từ các ngân hàng tốp đầu quốc 

tế và dựa trên những khuyến nghị của các chuyên gia tư vấn quốc tế trong khuôn khổ 

các dự án hỗ trợ kỹ thuật do WB và các định chế quốc tế khác hỗ trợ; Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; xây dựng và 

phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.  

3.2.5. Thanh tra, giám sát ngân hàng các ngân hàng thương mại  

Cùng với chức năng điều hành CSTT, thanh tra giám sát ngân hàng sẽ là trụ 

cột thứ hai để đảm bảo cho NHNN thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo quy định hiện hành, thanh tra 

ngân hàng được tổ chức theo cấu trúc sau: 

- Thanh tra ngân hàng tại trụ sở chính của NHNN gọi là thanh tra NHNN trung 

ương; 
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- Thanh tra ngân hàng tại các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương gọi là Thanh tra chi nhánh NHNN. 

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra ngân hàng được thể hiện qua sơ đồ 3.5. 
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Sơ đồ 3.5: Hệ thống thanh tra ngân hàng 

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng được quy 

định cụ thể trong Nghị định số 91/1999/NĐ-CP, và Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 
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7/4/2014; Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg ngày 12/6/2014 về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

(TTGSNH) trực thuộc NHNN.  

Theo Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg, Cơ quan TTGSNH là đơn vị tương đương 

Tổng cục, được tổ chức tập trung, thống nhất thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN 

và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Thống đốc. Cơ quan Cơ quan TTGSNH thống nhất thực 

hiện bốn khâu: Cấp, thu hồi giấy phép; Xây dựng các chính sách, quy định về an toàn 

hoạt động ngân hàng; Giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ; Xử lý rủi ro và vi phạm.  

Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh: Các đơn vị thanh tra, giám sát ngân hàng 

thuộc tổ chức bộ máy của NHNN chi nhánh, chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn 

nghiệp vụ của Cơ quan TTGSNH và chịu sự quản lý hành chính của NHNN chi nhánh. 

Các đơn vị thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, thanh 

tra, giám sát hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của NHNN chi nhánh theo sự 

phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN và quy định của pháp luật.  

Khảo sát của tác giả về cơ cấu tổ chức bộ máy thanh tra, giám sát ngân hàng từ 

trung ương đến địa phương cho thấy mô hình tổ chức này chưa thật sự thuyết phục vì 

chỉ có 3% ý kiến đánh giá là hợp lý, 66% ý kiến đánh giá tương đối hợp lý và còn tới 

31% đánh giá là chưa hợp lý. (Phụ lục 2) 

Trước đây, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng còn nhiều bất cập, hạn chế, 

nhưng từ cuối năm 2011 Thống đốc NHNN đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện hơn 

đối với công tác này. Sang năm 2012, Thanh tra, giám sát ngân hàng đã thực hiện tổng 

số 731 cuộc thanh tra, kiểm tra. Phương thức tổ chức thanh tra được triển khai theo 

hướng thanh tra toàn diện pháp nhân TCTD, kết hợp thanh tra chấp hành pháp luật với 

đánh giá rủi ro. Thanh tra giám sát toàn hệ thống đã đưa ra 6.763 kiến nghị, ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 104 TCTD, doanh nghiệp, cá nhân với 

tổng số tiền phạt là 5.063 triệu đồng. Qua thanh tra toàn diện, những vấn đề nổi cộm, 

rủi ro, yếu kém và những hành vi vi phạm pháp luật của TCTD đã được làm rõ.  

Năm 2013, NHNN tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện TCTD, đặc biệt 

là các TCTD có biểu hiện kém an toàn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các TCTD 
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chưa được thanh tra trong 3 năm gần đây (trong 5 tháng đầu năm đã triển khai 11/25 

cuộc thanh tra pháp nhân các TCTD, chi nhánh NHNNg); Tăng cường kiểm tra, phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trần lãi suất huy động, quản lý ngoại hối 

và quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Năm 2013, có thể nói là năm kỷ lục của thanh 

tra và kiểm toán trên toàn hệ thống, Cơ quan TTGSNHđã thực hiện tới 978 cuộc thanh 

tra, 310 cuộc kiểm tra với trên 9.000 kiến nghị đối với các TCTD, 129 quyết định xử lý 

vi phạm hành chính đối với 118 tổ chức, cá nhân. 

Bước vào năm 2014, thanh tra NHNN đã tập trung thanh tra chất lượng tín dụng 

và nợ xấu của các NHTM. Những tổ chức không nằm trong danh sách thanh tra cũng 

phải thực hiện kiểm toán về chất lượng tín dụng theo nội dung chuyên sâu nhằm chuẩn 

bị cho việc áp dụng cơ chế phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro chặt chẽ hơn, toàn 

diện hơn trong năm 2015. 

NHNN cũng đã tiến hành chấn chỉnh công tác thanh tra của NHNN chi nhánh. 

Hàng năm, Cơ quan TTGSNH và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức hàng trăm 

cuộc thanh tra, kiểm tra. Nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật đã 

được phát hiện và xử lý nghiêm, kể cả chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nhằm bảo 

đảm trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Việc làm này đã hạn chế tình 

trạng vi phạm, vượt rào các văn bản quy phạm pháp luật do NHNN ban hành (vượt rào 

lãi suất, tỷ giá,...), các hành động lũng đoạn của thị trường ngoại tệ, thị trường vàng tự 

do đã được kiềm chế, không còn gây nên các đợt sóng gió như các năm trước. 

Đã thực hiện giám sát toàn bộ hoạt động của từng tổ chức và cả hệ thống TCTD; 

Mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng giám sát rủi ro, đánh giá chất lượng hoạt động theo 

các chỉ tiêu CAMELS; Tổ chức các đợt làm việc, khảo sát các TCTD để nắm bắt, giám 

sát kịp thời tình hình tổ chức, hoạt động và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với các 

TCTD vi phạm và làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra. Theo dõi, giám sát chặt chẽ 

việc chấn chỉnh, xử lý sau thanh tra của các TCTD và yêu cầu các TCTD phải tự xây 

dựng Phương án tái cơ cấu, củng cố, chấn chỉnh theo Quyết định số 254/QĐ-TTg.  

Với việc tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các NHTM, tình trạng tài 

chính, quản trị, đặc biệt là vấn đề nợ xấu, tại các NHTM được công khai, minh bạch 
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hơn; số liệu có độ tin cậy cao hơn. Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN đã, đang 

có những bước chuyển dần từ giám sát tuân thủ sang giám sát rủi ro. Đây là phương 

pháp thanh tra giám sát hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế giúp đảm bảo sự an 

toàn, lành mạnh của cả hệ thống. 

Bên cạnh việc nâng cao năng lực thanh tra, giám sát, NHNN đã tích cực sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện đồng bộ các VBQPPL về thanh tra, giám sát và an toàn hoạt động ngân 

hàng nhằm nâng cao mức độ an toàn hoạt động của TCTD và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình 

cơ cấu lại hệ thống các TCTD, tạo điều kiện cho các TCTD sau cơ cấu lại hoạt động an 

toàn, lành mạnh và bền vững hơn. Tăng cường công tác quản lý cấp phép thành lập, mở 

rộng mạng lưới TCTD để kiểm soát chặt chẽ quy mô hoạt động, hạn chế rủi ro đối với 

TCTD, hỗ trợ tích cực cho quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Từ năm 2012 đến nay, 

NHNN không cấp phép thành lập mới NHTM, công ty tài chính, công ty cho thuê tài 

chính, chi nhánh NHNNg [42].  

3.3. Đánh giá quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 

3.3.1. Những kết quả đạt được 

3.3.1.1. Ban hành thể chế, chính sách 

Việc Quốc hội ban hành Luật NHNN Việt Nam và Luật các TCTD năm 2010 là 

một sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới trong việc hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng theo cơ chế thị trường, tiếp cận gần hơn 

với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Từng bước tạo dựng môi trường pháp lý trong 

lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng bảo đảmtính minh bạch, bình đẳng phù hợp với từng loại 

hình nhằm thúc đẩy cạnh tranh và an toàn hệ thống. 

Từ năm 2010 đến nay, NHNN tập trung vào hoàn thiện và ban hành mới các văn 

bản pháp quy theo hướng đổi mới cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả điều hành tiền tệ của 

NHNN, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và 

tăng trưởng kinh tế; Từng bước hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá và chính sách quản 

lý ngoại hối, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ và tình hình thanh toán đối ngoại của 

nền kinh tế; Hoàn thiện các thể chế nhằm mở rộng và phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; cơ cấu 
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lại tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm 

đổi mới căn bản và toàn diện công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với thông 

lệ và chuẩn mực quốc tế; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế tín dụng ngân hàng theo 

hướng tạo môi trường kinh doanh đầy đủ, thông thoáng, bảo đảm quyền chủ động, tự 

chịu trách nhiệm của các TCTD, đồng thời bảo đảm minh bạch, an toàn, hiệu quả trong 

hoạt động ngân hàng, từng bước phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện 

các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của TCTD, đặc biệt là các thể chế 

nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, nâng 

cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của các TCTDtrong nước. Bổ sung, sửa 

đổi quy chế hoạt động thông tin tín dụng, quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động ngân hàng, về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, kiểm toán 

độc lập; các quy định về công khai báo cáo tài chính, xếp loại, kiểm soát đặc biệt đối 

với NHTMCP,... 

3.3.1.2. Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý 

a. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Qua các lần điều chỉnh, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của NHNN trong đã 

có những cải cách đáng kể theo hướng tinh gọn, chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị đã 

rõ ràng hơn, trong đó đặc biệt chú ý tới các chức năng về thống kế, dự báo, ổn định tiền 

tệ, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ - ngân hàng và 

thực hiện chức năng NHTW. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

trong hệ thống NHNN được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn, đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao được tính tự chủ trong xây dựng và thực 

hiện chính sách tiền tệ. Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý điều hành được đẩy 

mạnh, tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy được tính chủ động, sáng tạo, qua đó, nâng 

cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý của NHNN. Kết quả khảo sát về đánh giá việc thực 

thi chính CSTTQG của NHNN, có 45% đánh giá “tốt”, 53% đánh giá “chưa tốt” và 2% 

đánh giá “kém”. 

b. Tổ chức và hoạt động củacác ngân hàng thương mại 
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Tổ chức và hoạt động của các NHTM đang từng bước xóa bỏ sự phân biệt giữa các 

loại hình ngân hàng, thúc đẩy sự phát triển, cạnh tranh lành mạnh và từng bước phù hợp với 

các quy luật của thị trường cũng như những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã kí kết. Cấu 

trúc sở hữu vốn tại các NHTMCP nhà nước đã thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng vốn Nhà 

nước và tăng tỷ trọng vốn tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài.  

Các NHTM đã bước đầu áp dụng các mô hình quản lý theo thông lệ quốc tế 

(quản lý rủi ro, quản lý tín dụng, quản lý tài sản nợ) phù hợp hơn với bối cảnh biến 

động của thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Cơ cấu tổ chức bộ máy HĐQT, bộ 

máy điều hành, các phòng ban đã được tổ chức, sắp xếp lại, xác định rõ hơn trách 

nhiệm, quyền hạn các bộ phận, các cấp. Hoạt động quản trị, điều hành của các NHTM 

đã dần mang tính chuyên nghiệp hơn, tiếp cận với kiến thức quản trị ngân hàng tiên tiến 

thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài. 

3.3.1.3. Phát triển nguồn nhân lực ngành ngân hàng 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống NHNN từng bước được 

nâng lên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng tăng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản 

lý đối với lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

Do bám sát nhu cầu thực tế về lao động của các cơ quan, đơn vị, nên số nhân sự 

được tuyển dụng mới vào hệ thống NHNN cơ bản là phù hợp về chuyên môn và yêu 

cầu công việc của các đơn vị, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận, trẻ hóa và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả này cũng phù hợp với ý kiến 

đánh giá về năng lực của công chức, viên chức của hệ thống với 64% -70% nhân sự của 

hệ thống cơ bản đáp ứng yêu cầu (Phụ lục 2). Công tác đánh giá hàng năm đã dần đi 

vào nề nếp và giúp cho quản lý, sử dụng, bổ nhiệm nhân sự được tốt hơn. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực từng bước từng bước được nâng lên 

cả chiều rộng và chiều sâu, đa dạng hóa, hướng tới nhiều đối tượng khác nhau như: Đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của NHNN;đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cơ bản theo cơ chế thị 

trường cho nguồn nhân lực hiện có trong hệ thống NHTMNN nhằm đáp ứng yêu cầu 
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ngày càng phức tạp và chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của môi trường kinh doanh; 

đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao nhằm tạo 

sự đột phá về tư duy và kỹ năng quản lý theo cơ chế thị trường;  

3.3.1.4. Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại 

Theo NHNN, thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD và Đề án xử lý nợ 

xấu đến nay, về cơ bản việc tái cơ cấu đang được triển khai theo đúng mục tiêu, định 

hướng, lộ trình đề ra và đã đạt được một số kết quả bước đầu như báo cáo của Thủ 

tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII: Đến tháng 9 năm 2015, nợ 

xấu còn 2,9% (tháng 9/2012 là 17,43%) và đã giảm 17 tổ chức tín dụng. Thanh khoản 

và an toàn hệ thống được bảo đảm; cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần 

ổn định kinh tế vĩ mô.  

- Đối với các NHTMNN: Dưới sự chỉ đạo, giám sát của NHNN các ngân hàng 

này cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực tài chính 

và từng bước tăng cường, củng cố vai trò chủ lực, chủ đạo và dẫn dắt thị trường của các 

đơn vị này, đồng thời nâng cao vị thế cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế. 

Đẩy mạnh cổ phần hóa ba NHTMCP Nhà nước là: Vietcombank, Vietinbank, 

BIDV, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và có sự tham gia của các nhà 

đầu tư chiến lược. Riêng Agribank sẽ được cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp, hiện 

NHNN đang chỉ đạo ngân hàng này triển khai Đề án cơ cấu lại gắn với việc xử lý 

những sai phạm, yếu kém phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Ba NHTM vừa 

được NHNN mua lại VNCB, OceanBank, GP.Bank sẽ được NHNN tái cơ cấu trúc lại, 

từ đó nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành của các ngân hàng này. 

- Đối với các NHTMCP: Đa số các NHTMCP được đánh giá là đang hoạt động 

tốt và đang tích cực triển khai các phương án cơ cấu lại phù hợp với định hướng và giải 

pháp theo Đề án đã được NHNN duyệt. Các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả năng chi trả 

được cải thiện về cơ bản theo quy định của NHNN; huy động vốn từ dân cư tăng khá, 

nợ xấu đã tích cực được xử lý và thu hồi; các vi phạm về tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, 

vi phạm về cấp tín dụng đang được khắc phục, xử lý; hệ thống quản trị và tổ chức bộ 
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máy, mạng lưới đã được củng cố, chấn chỉnh,... Bên cạnh đó, NHNN cũng có các cơ 

chế để đẩy mạnh hoạt động sáp nhập một số NHTMCP lại với nhau. Việc sáp nhập đảm 

bảo an toàn tài sản của Nhà nước, đảm bảo khả năng chi trả các khoản tiền gửi của dân 

chúng. 

- NHNNg, Chi nhánh NHNNg: Theo Đề án, các nhà đầu tư nước ngoài được 

khuyến khích, tạo điều kiện tham gia cơ cấu lại các TCTD Việt Nam thông qua một số 

biện pháp: Cho phép mua lại toàn bộ cổ phần và chuyển đổi hình thức hoạt động; Tăng 

giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại các TCTD yếu kém để cơ cấu lại các TCTD này; Sáp 

nhập, hợp nhất, mua lại với các TCTD Việt Nam trên nguyên tắc tự nguyện,...  

Nợ xấu của các NHTM đã được kiểm soát và từng bước được xử lý. An toàn hệ 

thống đã được cải thiện, nguy cơ đổ vỡ được đẩy lùi, thanh khoản được cải thiện và 

đảm bảo, tiền gửi của nhân dân được bảo đảm an toàn và được chi trả bình thường, kể 

cả ở ngân hàng yếu kém.  

3.3.1.4. Thanh tra, giám sát ngân hàng 

Trong thời gian qua, NHNN đã tăng cường chấn chỉnh công tác thanh tra, giám sát, 

thực hiện đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, kết hợp thanh tra, giám sát tuân thủ 

với thanh tra, giám sát rủi ro nhằm nâng cao kỷ luật của thị trường, đảm bảo các TCTD 

thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Qua thanh tra, 

giám sát đã tập trung làm rõ vấn đề nổi cộm, rủi ro và vi phạm pháp luật của của các 

TCTD như cấp tín dụng, huy động vốn, hoạt động liên ngân hàng, đầu tư tài chính, ủy thác 

đầu tư, cho vay, hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, quản trị điều hành, kiểm toán, kiểm 

soát nội bộ,... NHNN đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý những vi 

phạm pháp luật, mất an toàn phát hiện qua thanh tra, đồng thời có biện pháp cơ cấu lại các 

TCTD yếu kém.  

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về an toàn 

hoạt động và thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và 

thông lệ, chuẩn mực quốc tế; trong đó bắt đầu triển khai Basel II, bao gồm việc đề ra lộ 

trình, kế hoạch triển khai và lựa chọn một số NHTM thí điểm để đến năm 2015 có một 
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số NHTM áp dụng phương pháp cơ bản và năm 2018 hầu hết các NHTM áp dụng Basel 

II.  

Với sự nỗ lực đổi mới về phương thức thực hiện, công tác thanh tra, giám sát đã 

góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, bảo đảm sự an 

toàn của hệ thống, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực ngân hàng, hỗ trợ tích cực 

cho quá trình cơ cấu lại các TCTD và góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các quy 

định, chính sách quản lý đối với lĩnh vực ngân hàng.  

3.3.2. Những hạn chế trong quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương 

mại 

3.3.2.1. Hạn chế trong xây dựng thể chế, chính sách 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hiện tại hệ thống thể chế vẫn chưa tạo lập 

được môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của hệ thống NHTM đạt hiệu quả, an 

toàn và phát triển bền vững. Hệ thống văn bản quản lý hệ thống NHTM ban hành chậm, 

chưa đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thể chế, chính sách về tiền 

tệ và hoạt động ngân hàng tuy đã được bổ sung nhưng vẫn còn bất cập so với yêu cầu. 

Năng lực nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách còn hạn chế, chưa lường hết được 

biến động của thực tiễn. Nhiều văn bản được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật 

hàng năm nhưng phải điều chỉnh thời hạn hoặc rút khỏi chương trình. Sự phối hợp giữa 

các đơn vị liên quan trong quá trình ra quyết định còn thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ. 

Hiến pháp năm 2013 mới chỉ hiến định về thẩm quyền của Quốc hội trong việc 

quyết định CSTT. Luật NHNN cũng chỉ dừng lại ở việc quy định NHNN có nhiệm vụ 

“Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hằng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định và tổ 

chức thực hiện” (Mục 5- Điều 4). Như vậy, theo các quy định hiện hành, NHNN vẫn 

chưa có được sự chủ động trong việc hoạch định và thực thi CSTT. Thực tế này cũng 

được phản ánh qua kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh về vai trò của NHNN Việt 

Nam đối với CSTT. Đa số các ý kiến được hỏi đều cho rằng NHNN được chủ động xây 

dựng và thực hiện CSTT (93%), chỉ có 7% ý kiến cho rằng được chủ động thực hiện 

CSTT. (Phụ lục 2) 
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Luật về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng còn nặng về điều chỉnh tổ 

chức, nhẹ về điều chỉnh hành vi và còn nhiều nội dung không tương đồng so với Luật 

pháp về Ngân hàng các nước trên thế giới. Về nội dung,Luật Ngân hàng Nhà nước năm 

2010, vẫn chưa tạo được bước đột phá về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của 

NHNN. Theo qui định, NHNN vẫn là một cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, chịu sự chỉ 

đạo điều hành toàn diện của Chính phủ.  

Văn bản pháp luật để điều chỉnh hoạt động Ngân hàng nói chung còn mang nhiều 

dấu ấn của cơ chế hành chính quan liêu và cơ chế “xin – cho”. Chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của NHNN nhìn chung còn bị giới hạn quá hẹp so với thông lệ quốc tế. Hoạt 

động ngân hàng của NHNN theo Luật hiện hành còn thiên về nhiệm vụ quản lý nhà nước 

hơn là việc phát huy thiên chức của NHTW. Kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh về 

thực hiện vai trò NHTW của NHNN Việt Nam hiện nay cho thấy, có tới 62% ý kiến 

đánh giá là chưa đảm bảo và có 38% phiếu đánh giá “Có”. (Phụ lục 2)  

Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng còn chưa đầy đủ 

và hoàn thiện, thiếu các quy định mang tính chuyên môn sâu làm giảm hiệu lực, hiệu 

quả của công tác thanh tra. Quy định các chế tài hiện vẫnchưa đủ mạnh để xử lý các sai 

phạm trong hoạt động của các NHTM, nhất là các NHTMNN và các NHTMCP nhà 

nước. 

Theo Báo cáo FSA của WB và IMF (tháng 6/2014), kết quả hoạt động yếu kém 

của khu vực tài chính ở Việt Nam là do cách bố trí phức tạp của các yếu tố thể chế và 

giám sát. Các yếu tố này bao gồm một vài biểu hiện can thiệp của chính quyền Trung 

ương và địa phương vào các quyết định đầu tư và tín dụng của các DNNN và 

NHTMNN; cấu trúc quản trị và năng lực quản trị rủi ro của các tổ chức này còn chưa 

đầy đủ; một số NHTMCP cho vay khách hàng có liên quan đến lợi ích cục bộ; cơ sở hạ 

tầng tài chính yếu kém, bao gồm các chuẩn lực báo cáo tài chính nghèo nàn; và hoạt 

động quản lý và giám sát tài chính có nhiều khiếm khuyết,...[40]. 

Hiệu quả công tác thanh tra cũng bị ảnh hưởng bởi khuôn khổ pháp lý như: Phạm 

vi cấp phép và giao quyền được quy định quá cứng nhắc và không tạo điều kiện cho các 

thanh tra viên tiến hành việc rà soát và đánh giá một cách phù hợp; quy định và các yêu 
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cầu về bảo đảm an toàn còn yếu kém. Các yêu cầu về an toàn vốn vẫn thực hiện theo 

Basel I và còn thiếu các hướng dẫn về rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro lãi suất; 

Các quy định về phân loại tài sản và trích lập dự phòng chưa phát huy hiệu quả,...[40]. 

3.3.2.2. Hạn chế trong tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành 

a. Hạn chế trong tổ chức bộ máy 

Cơ cấu tổ chức của hệ thống NHNN từ trung ương đến các chi nhánh còn mang 

đậm dấu ấn của cơ chế cũ, gắn chặt với địa giới hành chính. Quy mô của hệ thống Ngân 

hàng tuy phát triển mạnh về chiều rộng (cả ở khu vực quản lý lẫn khu vực kinh doanh) 

nhưng còn cồng kềnh, dàn trải, chưa có một cấu trúc mang tính khoa học làm cho hiệu 

quả và chất lượng hoạt động còn ở mức thấp so với khu vực. Việc tổ chức các chi 

nhánh NHNN tại 63 tỉnh, thành phố vẫn duy trì một cơ cấu tổ chức giống nhau và đồng 

nhất chức năng, nhiệm vụ đối với tất cả các chi nhánh đã làm giảm đi tính năng động, 

thực tế trong quản lý, điều hành và không mang lại hiệu quả cao. 

Việc thiết kế các Vụ, Cục, các Chi nhánh NHNN còn dàn trải chưa theo hướng 

tập trung thống nhất trong quản lý, điều hành. Các đơn vị chức năng chưa quan tâm đến 

công tác thống kế - dự báo, chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ phối hợp 

trong quản lý. Năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo và chuyên môn hoá sâu của các 

đơn vị còn hạn chế. Thực tế này cũng được phản ánh qua kết quả khảo sát về việc thực 

hiện công tác dự báo, thống kê về tiền tệ - ngân hàng: Chỉ có 27% ý kiến đánh giá tốt, 

còn 73 % đánh giá chưa tốt và kém (64% đánh giá chưa tốt, 9% đánh giá kém) (Phụ lục 

2). 

b. Hạn chế trong cơ chế điều hành 

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP có những quy định cụ thể về công tác điều hành 

của NHNN, trong đó có nội dung thuộc thẩm quyền của Thống đốc NHNN, có nhiều 

nội dung thuộc thẩm quyềncủa Chính phủ, vì thế NHNN không được độc lập trong quản 

lý hoạt động của mình. Với vị trí là một cơ quan của Chính phủ và nhất là khi Chính phủ 

còn “chủ quản” nhiều DNNN, nên NHNN vẫn phải chịu sự chỉ đạo mang tính mệnh lệnh 

hành chính bắt buộc phải thực hiện đôi khi không phù hợp với vai trò và trách nhiệm thực 

hiện các CSTT, các quy chế điều tiết hệ thống NHTM của mình. Việc thực hiện CSTT 
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của NHNN vẫn chịu sự chi phối rất lớn từ CSTK. Đúng như kết quả khảo sát, khi được 

hỏi CSTK cótác động như thế nào đến CSTT, thì có 52% ý kiến cho rằng có tác động chi 

phối và 48% ý kiến cho rằng có tác động tương hỗ. Cũng theo kết quả khảo sát khi được 

hỏi trong tương lai NHNN Việt Nam nên thuộc cơ quan nào dưới đây, thì có 42% ý kiến 

cho rằng nên thuộc Chính phủ và 58% ý kiến cho rằng nên thuộc Quốc hội. (Phụ lục 2). 

Mặt khác, lãnh đạo và điều hành NHNN theo cơ chế thủ trưởng như hiện nay 

cũng bộc lộ những bất cập và chưa phù hợp với vai trò, vị trí của NHTW như xu hướng 

chung của các NHTW trên thế giới. Kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh cho thấy, khi 

được hỏi về cơ chế lãnh đạo phù hợp với NHNN Việt Nam trong thời gian tới, thì có tới 

73% ý kiến cho rằng nên thực hiện cơ chế Hội đồng Thống đốc hay Hội đồng NHTW, 

và chỉ có 27% ý kiến cho rằng nên duy trì cơ chế một thủ trưởng. (Phụ lục 2). 

Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đầy đủ và khả năng phân tích rủi ro của NHNN 

vẫn còn nhiều hạn chế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tính minh bạch và công bố thông 

tin được lựa chọn có thể phục vụ để đơn giản hóa giao tiếp với công chúng và có thể hỗ 

trợ cho các quyết định về chính sách của NHTW (cả về CSTT và giám sát hệ thống tài 

chính). Tình hình này cũng được thể hiện qua kết quả khảo sát về việc NHNN công 

khai thông tin tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật, thì có tới 61% đánh giá 

là chưa tốt và 1% đánh giá là kém, chỉ có có 38% đánh giá tốt. (Phụ lục 2) 

Tại các NHTMNN, kể cả các ngân hàng đã cổ phần hóa, vai trò và trách nhiệm 

của chủ sở hữu (đại diện là NHNN) còn mờ nhạt. Trách nhiệm của các cơ quan quản trị, 

kiểm soát, điều hành ngân hàng trước chủ sở hữu không rõ ràng, do đó làm hạn chế 

hiệu quả của cơ chế kiểm soát và quản trị ngân hàng. Theo Báo cáo FSA của WB và 

IMF, mức độ tham gia của nhà nước vào lĩnh vực ngân hàng là lớn và theo cả hình thức 

liên kết sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Vào cuối năm 2011, năm NHTMNN chiếm gần 

40% tài sản và 48% tiền gửi khách hàng của khu vực ngân hàng. Tổng mức tham gia 

của nhà nước vào hệ thống NHTM còn lớn hơn nếu tính cả phần vốn góp của Nhà 

nước, DNNN và NHTMNN tại một số ngân hàng cổ phần trong số 34 ngân hàng cổ 

phần – phân khúc tăng trưởng nhất và hiện chiếm tới ½ tổng tài sản của khu vực ngân 

hàng. Nhà nước có vai trò mâu thuẫn trọng hệ thống ngân hàng, làm giảm động lực của 
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các ngân hàng trong việc chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình toàn bộ đối với hoạt 

động kinh doanh của họ. Nhiệm vụ chính sách, cho vay theo chỉ định cùng với khuôn 

khổ quản lý và giám sát yếu kém cũng như mức độ minh bạch thấp đã tạo ra môi trường 

kinh doanh trong đó HĐQT và BĐH chịu trách nhiệm rất ít hoặc thậm chí không có 

trách nhiệm giải trình. Các NHTMNN cũng phải chịu thiệt hại từ việc thiếu các cấu trúc 

quản trị được xác định rõ và một số trách nhiệm thường là của HĐQT lại do NHNN 

thực hiện [40].Tình hình này cũng được phản ảnh qua kết quả khảo sát mà nghiên cứu 

sinh thực hiện. Khi được hỏi các NHTMNN có nên tham gia vào việc cho vay chính 

sách, vay theo chỉ định của Chính phủ không, chỉ có 37% ý kiến cho rằng có và 63% ý 

kiến không đồng tình. (Phụ lục 2). 

c. Hạn chế trong định hướng tổ chức bộ máy các ngân hàng thương mại 

Bộ máy tổ chức, hoạt động của các NHTM Việt Nam vẫn còn có những hạn chế 

như: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và TGĐ, Ban kiểm soát chưa được phân định rõ 

ràng, hợp lý và chưa được chuyên môn hoá; trách nhiệm, phạm vi thực hiện nhiệm vụ còn 

chồng chéo, cơ chế chịu trách nhiệm chưa rõ ràng; Ban Kiểm soát chưa thể hiện vai trò 

giám sát tính tuân thủ trong quá trình hoạt động của ngân hàng cũng như xem xét, đánh giá 

khách quan hoạt động của HĐQT. Các văn bản hiện hành chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn 

và điều kiện đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. Chính vì vậy, 

cần có một khuôn khổ pháp lý thống nhất để hướng dẫn các ngân hàng quản trị theo thông 

lệ quốc tế và chuẩn mực tốt nhất. 

3.3.2.3. Hạn chế trong phát triển đội ngũ nhân sự 

Những năm qua, mặc dù công tác tổ chức và phát triển nhân sự mặc dù đã có 

nhiều tiến bộ, nhưng về cơ bản vẫn được tổ chức và vận hành trên nền tảng tư duy chưa 

thực sự đổi mới, chủ yếu là đi vào giải quyết sự vụ, thiếu tính hệ thống theo một chiến 

lược dài hạn và nhất quán. Trong điều kiện hiện nay, công tác tổ chức nhân sự ngành 

ngân hàng đang có những bất cập như: Thiếu đội ngũ cán bộ tham mưu và độc lập trong 

thực thi công việc, số lượng cán bộ có kỹ năng nghiệp vụ cũng như quản trị điều hành 

và hoạch định chính sách còn ít. Biên chế của các phòng có chức năng tham mưu, phân 

tích, tổng hợp thì thiếu,trong khi số lượng biên chế tại các phòng hành chính, kho quỹ, 
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kế toán lại thừa. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức 

chưa đảm bảo yêu cầu của cơ chế dịch vụ cũng đang là một thách thức lớn. 

Cán bộ lãnh đạo điều hành trong hệ thống ngân hàng còn nhiều hạn chế về kỹ 

năng quản trị ngân hàng hiện đại, đánh giá, phân tích tín dụng, quản lý rủi ro,... và đặc 

biệt thiếu hụt đội ngũ chuyên gia đáp ứng yêu cầu nghiên cứu dự báo cũng như am hiểu 

sâu về kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng hiện đại,... Một số lĩnh vực chuyên sâu còn thiếu 

nhiều nhân lực, vì vậy phải tốn không ít chi phí để thuê chuyên gia tư vấn và thực hiện.  

3.3.2.4. Hạn chế trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại 

Quá trình cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém vẫn diễn ra chậm do thiếu sự hỗ trợ 

tài chính của Nhà nước và khuôn khổ pháp lý cho việc cơ cấu lại các NHTM chưa hoàn 

chỉnh. 

- Nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức cao, vì vậy trên thực tế, nợ xấu vẫn 

là vấn đề đáng báo động, đặc biệt là sự gia tăng liên tục của khoản nợ có khả năng mất 

vốn; 

- Hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại của các ngân hàng trong thời gian qua bị 

chậm trễ không đạt mục tiêu đề ra. Số lượng các NHTM tự nguyện sáp nhập, hợp nhất 

rất hạn chế, các trường hợp sáp nhập trong thời gian qua phần lớn phải có sự can thiệp 

mạnh từ phía NHNN; 

- Mức độ sở hữu chéo cao giữa các ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng với 

doanh nghiệp. Cơ cấu cổ đông phức tạp đã gây ra những quan ngại sâu sắc về lợi ích và 

hoạt động cho vay bên có quan hệ/liên quan nhằm tài trợ cho các dự án chưa đảm bảo 

tính minh bạch. Cơ cấu này cũng dẫn đến tình trạng phóng đại vốn do cho vay mua cổ 

phần lẫn nhau và đã tạo kẽ hở lách các quy định an toàn như giới hạn tập trung tín dụng 

[40]. 

3.3.2.5. Hạn chế trong thanh tra, giám sát 

- Cơ chế chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra ngân hàng còn nhiều hạn chế, chưa 

nhất quán, chưa mang tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương và chưa tương thích 

với xu hướng quản trị rủi ro tập trung của các NHTM, cụ thể như:  
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+ Sự song trùng lãnh đạo trong một cấu trúc phụ thuộc không giúp phát huy vai 

trò và trách nhiệm của Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, nên nhiều 

khi khó trách khỏi hiện tượng không rõ ràng và đùn đẩy trách nhiệm giữa Trung ương 

và địa phương, dẫn đến nhiều vụ việc không được kiểm tra, xử lý kịp thời, triệt để. 

+ Với mô hình tổ chức phân tán, việc phân cấp, ủy quyền cho NHNN chi nhánh 

thực hiện thanh tra, giám sát các TCTD trên địa bàn quản lý không cụ thể dẫn đến 

những khó khăn trong thanh tra toàn diện TCTD và triển khai thanh tra, giám sát trên cơ 

sở rủi ro. Sự phân cấp, phân quyền trong thanh tra TCTD như hiện nay vô hình chung 

đã chia cắt TCTD để thanh tra riêng rẽ, trong khi TCTD là một pháp nhân thống nhất, 

quản trị tập trung (hầu hết các NHTM hoạt động trên phạm vi toàn quốc có mạng lưới 

chi nhánh rộng khắp nhưng hoạt động điều hành kinh doanh và quản trị rủi ro là tập 

trung tại Hội sở chính). Thực trạng này dẫn đến những hệ quả như: (i) Cùng một sản 

phẩm được TCTD thực hiện giống nhau ở tất cả các đơn vị trực thuộc TCTD nhưng các 

cơ quan Thanh tra NHNN tỉnh, thành phố khác nhau có kết luận khác nhau, làm cho 

hiệu lực điều hành của Thanh tra ngân hàng kém hiệu quả và (ii) việc thanh tra định kỳ 

các chi nhánh của TCTD chưa phù hợp với yêu cầu thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở 

rủi ro (chủ yếu tập trung ở Hội sở chính của TCTD). Có thể nói, mô hình tổ chức bộ 

máy, phương pháp chỉ đạo và cơ chế thực thi thanh tra, giám sát như hiện nay còn khá 

bất cập. 

+ Việc quản lý và sử dụng lực lượng cán bộ thanh tra chưa phù hợp, nhất là công 

tác bố trí, sắp xếp cán bộ thanh tra chi nhánh thuộc thẩm quyền của Giám đốc NHNN 

chi nhánh. Thực tế này làm cho Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN gặp khó 

khăn trong việc quản lý nhân sự và điều phối lực lượng cán bộ thanh tra trong toàn hệ 

thống khitriển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ chung, cũng như trong việc tổ chức, 

chỉ đạo, điều phối hoạt động thanh tra, giám sát của chi nhánh. Việc điều hành của Thanh 

tra ngân hàng trung ương vì thế mất đi tính tập trung, thống nhất, làm giảm tác dụng của 

hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

- Phương pháp thanh tra, giám sát vẫn nặng về thanh tra và kiểm tra  tuân thủ quy 

định pháp lý về hoạt động ngân hàng của các NHTM. Tuy nhiên, phương pháp này hiện 
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nay tỏ ra không hiệu quả cao khi hệ thống NHTM đã gia tăng nhanh chóng về số lượng, 

quy mô và loại hình hoạt động. Từ yêu cầu thực tế trên, đòi hỏi phương pháp giám sát 

cần được mở rộng và tiếp cận dần với phương pháp giám sát dựa trên đánh giá rủi ro. 

Xu hướng chuyển đổi này phù hợp với kết quả khảo sátcủa nghiên cứu sinh về hướng 

thiết lập loại hình giám sát của NHNN. Kết quả cho thấy, 48% ý kiến cho rằng “thanh 

tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng”, 8% ý kiến 

cho rằng “thanh tra, giám sát rủi ro” và 47% ý kiến cho rằng “kết hợp thanh tra, giám 

sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với giám sát rủi ro”; 

- Các công cụ phục vụ cho việc giám sát dựa trên rủi ro còn thiếu và chưa được 

vận hành nhiều trong thực tiễn. Các mô hình phân tích định lượng, dự báo và kiểm định 

đánh giá rủi ro hay cảnh báo sớm đối với từng ngân hàng hay toàn hệ thống giám sát 

ngân hàng chưa được phát triển đã làm giảm ảnh đi tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt 

động thanh tra, giám sát ngân hàng. 

- Mức độ tuân thủ so với các nguyên tắc cốt lõi Basel là thấp. Theo đánh giá của 

CIDA trong khuôn khổ Dự án hợp tác về cải cách ngân hàng Việt Nam, hoạt động giám 

sát của ngân hàng Việt Nam hiện chỉ đáp ứng 6 trên tổng số 25 nguyên tắc của Basel.  

Việc tập trung vào xử lý các vi phạm về thủ tục hành chính của các cơ quan có 

thẩm quyền đã làm suy yếu chức năng giám sát an toàn cơ bản của NHNN. Đã một vài 

năm NHNN không thanh tra tại chỗ đối với các NHTMNN, trong đó một phần để tránh 

trùng lặp với các đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. 

Công tác giám sát từ xa mới ở giai đoạn khởi đầu. Quy định về công bố thông tin và 

báo cáo tài chính đối với các ngân hàng còn rất hạn chế, chất lượng thông tin nghèo 

nàn. NHNN không thực hiện giám sát hợp nhất cũng như không tiến hành theo dõi toàn 

bộ hệ thống ngân hàng một cách hiệu quả[40]. 

3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chếtrong quản lý nhà nước đối với các 

ngân hàng thương mại 

3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến không thuận lợi sau khi Việt Nam gia nhập 

WTO và thực hiện các cam kết quốc tế, mở cửa thị trường tài chính và hội nhập kinh tế 
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quốc tế sâu rộng. Hệ thống ngân hàng còn đang trong quá trình hoàn thiện đã phải ứng phó 

với những ảnh hưởng nhanh và mạnh của các luồng vốn quốc tế, cùng những tác động tiêu 

cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; 

- Các cân đối vĩ mô trong nước chưa thật vững chắc, thâm hụt giữa tiết kiệm và 

đầu tư lớn, thâm hụt cán cân thương mại kéo dài, cán cân vốn biến động mạnh và khó 

lường, nguy cơ lạm phát luôn tiềm ẩn. Với mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, phát 

triển kinh tế nước nhà dựa nhiều vào mở rộng tín dụng, nên hiệu quả đầu tư xã hội thấp. 

Khu vực DNNN chậm được đổi mới, tình trạng yếu kém về tài chính của khu vực này 

chưa được xử lý triệt để dẫn đến sử dụng nguồn vốn xã hội rất lớn nhưng hiệu quả kinh 

doanh không tương xứng; 

- Thể chế KTTT chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ; thị trường vốn chưa phát 

triển; hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ đạo cho nền kinh tế, kể cả vốn 

đầu tư trung và dài hạn; 

- Sự phối hợp chính sách giữa các cơ quan chức năng còn yếu và thiếu nhịp 

nhàng làm ảnh hưởng tới hiệu quả thực thi chính sách tài chính-tiền tệ. Thiếu sự phối 

hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ đắc lực cho công tác thanh tra giám 

sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, duy trì sự ổn định tài chính.  

Những nguyên nhân kể trên khiến cho môi trường hoạt động của ngành ngân 

hàng thiếu ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm cho ngành ngân hàng khó có thể chủ động 

cả về điều hành chính sách lẫn bảo đảm an toàn hệ thống NHTM.  

3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Cơ chế quản lý tập trung quan liêu kéo dài và tác động đến tư tưởng  cán bộ, 

công chức, viên chức, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của các cơ quan quản lý 

hành chính nhà nước. Cơ chế chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng tuy đã được 

rà soát, sửa đổi bổ sung, nhưng vẫn còn bất cập so với yêu cầu phát triển, nhất là chưa 

lường hết được biến động của thực tiễn. Luật NHNN và Luật các TCTD đã được chỉnh 

sửa vào năm 2010, nhưng vẫn còn không ít hạn chế trong thực thi vai trò của NHNN.  

- Hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy quản lý nhà nước nói 

chung, trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành còn 
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thiếu tư duy chiến lược, hạn chế tầm nhìn tổng thể, thậm chí một số lãnh đạo NHTM 

còn nặng về chạy theo lợi nhuận trước mắt, thiếu kiểm soát hoạt động chặt chẽ dẫn đến 

làm gia tăng rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Công tác xây dựng và chỉ đạo 

thực hiện chiến lược dài hạn đối với sự phát triển của ngành chưa nhất quán; chưa tập 

trung phát hiện, phân tích và giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại căn bản, dẫn đến 

tích tụ các yếu tố rủi ro, tồn tại trong ngành; thiếu chiến lược và quy hoạch, kế hoạch 

đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực lãnh đạo, quản lý ngân hàng các cấp;  

- Hạ tầng thông tin quản lý vẫn chưa đáp ứng được yêu yêu cầu hiện đại hóa 

ngành ngân hàng. Tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại nói 

chung, công nghệ thông tin nói riêng còn có những hạn chế. Công tác thống kê, phân 

tích, dự báo đối với toàn hệ thống ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

- Chưa xây dựng được những kênh đối thoại và tham vấn chính sách hữu hiệu 

giữa NHNN và các đối tác liên quan để trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách và tình 

hình thị trường để dẫn dắt, định hướng thị trường và dư luận, tạo sự hiểu biết và đồng 

thuận trong triển khai thực thi chính sách; 

- Hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam hiện nay đang thực hiện theo mô hình 

giám sát phân tán truyền thống với sự tách biệt của ba khu vực: ngân hàng, bảo hiểm và 

chứng khoán, dẫn đến: (i) hạn chế trong phối hợp giữa các chủ thể giám sát và các kênh 

giám sát; (ii) bất cập của hệ thống pháp lý về giám sát thị tường tài chính; (iii) hạn chế 

năng lực giám sát chuyên ngành; (iv) thiếu cập nhật và minh bạch về thông tin giám 

sát,… [55].  

Kết quả khảo sát về sự phối hợp giữa NHNN với các cơ quan quản lý nhà nước 

khác (Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước) trong thanh tra, giám 

sát hoạt động ngân hàng, cho thấy: có 36% ý kiến đánh giá phối hợp chưa tốt, 43% ý 

kiến đánh giá phối hợp tương đối chặt chẽ và chỉ có 21% ý kiến đánh giá đã phối hợp 

chặt chẽ. (Phụ lục 2) 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Trong thời gian qua, hệ thống NHTM Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả 

qui mô và trình độ. Về cơ bản, các NHTM có chất lượng hoạt động tốt hơn, an toàn và 
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hiệu quả hơn, đạt lợi nhuận cao, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn ở mức tối thiểu theo thông lệ 

quốc tế. Cấu trúc của hệ thống NHTM hiện nay đã có sự đa dạng về hình thức sở hữu 

và loại hình tổ chức. Những thành tựu đạt được của ngành ngân hàng là do tác động của 

nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống 

ngân hàng ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả điều hành CSTT và duy trì hoạt động hệ thống ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát 

triển kinh tế thị trường và chuẩn mực, thông lệ quốc tế; nâng cao chất lượng công tác 

thanh tra, giám sát hoạt động của các NHT; triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cơ 

cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu một cách căn bản, bền vững; Xây dựng và đổi 

mới hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại; tăng cường công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Một số cơ chế điều 

hành vĩ mô của NHNN đã phát huy tác dụng, trong đó hoạt động “tín dụng chính sách” 

tiếp tục được tách bạch khỏi hoạt động tín dụng thương mại.  

Tuy vậy, hệ thống NHTM Việt Nam vẫn thuộc dạng quy mô nhỏ, năng lực tài 

chính yếu, nợ xấu cao, năng lực quản trị, điều hành còn chưa đáp ứng với các chuẩn 

mực chung của thế giới. Thực trạng phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong 

nền KTTT định hướng XHCN đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải nâng cao hiệu 

quả quản lý của nhà nước đối với Ngành ngân hàng nói chung và hệ thống các NHTM 

nói riêng để đảm bảo cho toàn hệ thống phát triển ổn định và bền vững. 
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Chương 4 

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI  

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

4.1. Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 

4.1.1. Bối cảnh chung 

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mạnh hơn 

nhiều, đã thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển để chuyển sang nhóm nước có 

thu nhập trung bình. Kết quả này đã tạo đà và lực cho các chủ thể trong nền kinh tế 

mở rộng qui mô và nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Tuy nhiên trên 

thực tế, nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như: chất lượng tăng 

trưởng không cao, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhất 

là các cân đối vĩ mô chưa đảm bảo vững chắc. Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa chủ yếu 

vào những yếu tố gia tăng về chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều 

sâu. Thể chế KTTT, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những “điểm 

nghẽn” cản trở sự phát triển.  

Kinh tế thế giới bước vào kỷ nguyên mới với nhiều xu thế biến đổi nhanh 

chóng, phức tạp và khó lường. Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục mở rộng cả về quy mô, 

trình độ trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế tri thức đang trên đà phát triển. Quá trình 

tái cấu trúc nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính toàn cầu đang trở thành 

hiện tượng phổ biến. Sự điều chỉnh chính sách vĩ mô của nhà nước, nhất là những 

nước lớn đã có tác động dây chuyền đến hầu khắp các quốc gia. Quá trình toàn cầu 

hoá trong bối cảnh hiện nay là toàn cầu hoá ở cấp độ quốc tế hoá kinh tế đã và đang 

phát triển trên qui mô toàn cầu, được diễn ra một cách khách quan theo hai quá trình 

song song là tự do hoá kinh tế và hội nhập quốc tế. Theo đó, các quốc gia hoặc chủ 

động hoặc bị động phải nhận thức và thiết lập các thể chế, qui chế trong quan hệ kinh 

tế quốc tế để cùng tuân theo những cam kết mang tính toàn cầu đa dạng đó. Một số 

thiết chế quản trị toàn cầu nổi bật đã hình thành và đang đóng vai trò phi biên giới rất 

rõ rệt trong lĩnh vực kinh tế - xã hội quốc tế như: Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân 

hàng thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức thương mại thế 
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giới (WTO), Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEB), Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO), Tổ chức lao động quốc tế (ILO),... Cái đích cuối cùng mà toàn cầu hoá 

sẽ vận động tới chính là tạo nên một nền kinh tế toàn cầu thống nhất không còn biên 

giới quốc gia về kinh tế. 

Việt Nam hiện đã và đang tham gia nhiều tổ chức kinh tế, diễn đàn quốc tế 

quan trọng như: thành  viên  WTO,  ASEAN, ASEAN+3,  ASEM, APEC,... các  hiệp 

định thương mại song phương với các đối tác kinh tế quan trọng như: Mỹ, Nhật Bản, 

Hàn Quốc. Đặc biệt, Việt Nam vừa đàm phán thành công để trở thành thành viên 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở ra cơ hội 

lớn cho kinh tế Việt Nam phát triển. Song song với việc vươn ra thị trường quốc tế, 

Việt Nam cũng phải mở cửa thị trường trong nước, trong đó có lĩnh vực tài chính - 

ngân hàng. Toàn cầu hoá đối với ngành Ngân hàng sẽ đem lại những thời cơ và 

những thách thức biểu hiện qua các cam kết đa phương mà mọi quốc gia phải tuân 

thủ. Để đứng vững trong bối cảnh toàn cầu hoá, đòi hỏi hệ thống Ngân hàng Việt 

Nam nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và đóng một vai trò nhất định 

trong khu vực và trên thị trường tài chính quốc tế.  

Đứng trước bối cảnh này, ngành ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội đối với việc tiếp 

cận thành tựu mới về công nghệ, kỹ năng quản trị ngân hàng để phát triển nhanh và 

rút ngắn khoảng cách so với trình độ tiên tiến của hệ thống ngân hàng các nước trong 

khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những cơ hội, ngành ngân hàng cũng gặp không ít 

thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển. Khi thị trường tài chính trong nước 

mở cửa, số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ và trình 

độ quản lý tham gia vào thị trường nội địa ngày càng tăng làm xuất hiện ngày càng 

nhiều rủi ro, nhất là đối với hệ thống NHTM. Trong khi thực tế, các NHTMNN chưa 

thực sự đảm nhận được vai trò chủ đạo trong hoạt động chuyên ngành; vốn trong các 

NHTMCP có quy mô nhỏ, khó có thể cạnh tranh và trụ vững về tài chính trong dài 

hạn; các định chế tài chính phi ngân hàng phát triển ở mức hạn chế, thiếu các định 

chế tài chính vi mô; năng lực quản trị nói chung và kỹ năng quản trị rủi ro nói riêng 

chưa được phát triển đầy đủ để giải quyết một cách hiệu quả các rủi ro về thị trường 
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và hoạt động. Chế độ báo cáo tài chính của các TCTD nội địa và công khai các báo 

cáo tài chính đó vẫn còn thấp hơn một khoảng xa so với các chuẩn mực quốc tế. 

4.1.2. Định hướng chính trị cho phát triển ngành ngân hàng 

Thấy rõ được tầm quan trọng và những thời cơ, thách thức đối với hệ thống 

ngân hàng trong phát triển kinh tế hiện nay, Đảng ta đã định hướng chiến lược cho 

ngành ngân hàng trong thời gian tới là: “CSTT phải chủ động và linh hoạt thúc đẩy 

tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. Hình thành 

đồng bộ khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng. Mở rộng các hình thức thanh 

toán qua ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Điều hành chính sách lãi 

suất, tỷ giá linh hoạt theo nguyên tắc thị trường. Đổi mới chính sách quản lý ngoại 

hối và vàng; từng bước mở rộng phạm vi các giao dịch vốn; tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát tiến tới xóa bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm phương tiện thanh toán trên 

lãnh thổ Việt Nam. Tăng cường vai trò của NHNN trong việc hoạch định và thực thi 

CSTT. Kết hợp chặt chẽ CSTT với CSTK. Kiện toàn công tác thanh tra, giám sát hoạt 

động tài chính, tiền tệ” (Văn kiện Đại hội Đảng XI, Chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội 2011-2020). 

Bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủđã xây 

dựng chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó 

“tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tế Việt Nam và thông lệ 

quốc tế để cơ cấu lại các TCTD, nâng cao năng lực quản trị, tiềm lực tài chính, chất 

lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tập 

trung tái cơ cấu các NHTMCP yếu kém. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 

của VAMC. Tăng cường thanh tra, giám sát các TCTD, ngăn chặn tình trạng vi 

phạm pháp luật, thao túng, gây hậu quả nghiêm trọng, xử lý nghiêm các sai phạm 

bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng”. 

4.1.3. Định hướng quản lý vĩ mô đối với các ngân hàng thương mại 

Căn cứ vào nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước, NHNN đã 

xây dựng mục tiêu tổng quát trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân 

hàng giai đoạn 2016-2020 là: “Xây dựng và thực thi có hiệu quả CSTT nhằm kiểm 
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soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện 

thắng lợi công cuộc CNH, HĐH đất nước, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tiền 

tệ, tín dụng và ngân hàng. Hệ thống các TCTD cấu trúc hợp lý, hoạt động an toàn, 

hiệu quả vững chắc, có sức cạnh tranh cao hơn trong quá trình hội nhập quốc tế; 

thực hiện tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, 

phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển bền vững của nền kinh tế”. 

Với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới mô hình 

tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thì đây là thời điểm thích hợp để tiến hành cải 

cách sâu rộng toàn bộ hệ thống ngân hàng. Trước mắt, cần khắc phục những mặt yếu 

kém về quản lý nhà nước để phát triển các TCTD nói chung, NHTM nói riêng trong 

điều kiện môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường vốn chưa phát 

triển và áp lực về nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế cùng với yêu cầu củng cố sự an 

toàn của hệ thống. 

4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

4.2.1. Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước đối với các ngân hàng 

thương mại 

4.2.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về quản lý tiền tệ - ngân hàng 

- Để khẳng định vai trò NHNN là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước tiên cần phải hiến định về vị trí pháp lý, vai trò 

chức năng của NHNN trong hoạch định và thực thi CSTT, về mối quan hệ của 

NHNN với Chính phủ, Quốc hội theo hướng NHNN độc lập hơn về tổ chức, nhân sự 

và về xác lập mục tiêu hoạt động, sử dụng các công cụ thực thi CSTT. 

Trước mắt cần hoàn thiện hệ thống văn bản luật chuyên ngành như Luật 

NHNN Việt Nam và Luật các TCTD để tạo cơ sở thúc đẩy quá trình phát triển hệ 

thống ngân hàng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả.  

Luật NHNN cần tiếp tục có sự thay đổi theo hướng xây dựng NHNN có vị trí 

độc lập, được chủ động trong hoạch định, thực thi CSTT và bảo đảm sự ổn định của 

hệ thống ngân hàng. NHTW cần được tăng cường chức năng, nhiệm vụ và trách 
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nhiệm trên cả 4 mặt: (i) Hoạch định và điều hành CSTT; (ii) Chủ động thiết lập mô 

hình tổ chức và áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong các lĩnh vực thanh toán 

quốc gia, quản lý và tham gia thị trường tiền tệ, làm trung tâm thông tin và phân phối 

thông tin chuyên ngành, tổ chức thanh tra giám sát thị trường tài chính...; (iii) Chịu 

trách nhiệm về tài chính với tư cách là đơn vị hạch toán và nộp NSNN; (iv) Đào tạo, 

sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của toàn ngành,... mà không nhất thiết phải là 

“Bộ chủ quản” của các NHTM. Việc cơ cấu lại NHNN cũng nên được đặt ra theo lộ 

trình sửa đổi Luật NHNN để đảm bảo cho NHNN hoạt động theo đúng chức năng 

của một NHTW hiện đại. 

Việc sửa đổi Luật các TCTD cần hướng đến chuyển đổi mô hình quản trị tại 

các NHTM cổ phần theo mô hình quản trị hiện đại, phù hợp với xu hướng hội nhập 

quốc tế. Luật các TCTD cần được điều chỉnh theo hướng tăng cường tính tự chủ của 

các NHTM, hạn chế sự can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính của cơ quan nhà nước; 

tạo cơ chế thu hút các tổ chức ngân hàng nước ngoài tham gia cạnh tranh lành mạnh 

trong hệ thống NHTM,... Đổi mới căn bản cơ chế quản lý đối với các NHTMNN và 

các TCTD khác theo hướng: các TCTD được tự chủ tài chính, hoạt động, quản trị 

điều hành, tổ chức bộ máy, nhân sự và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh 

doanh. Bảo đảm sự bình đẳng, công khai, minh bạch và an toàn cho tất cả các thành 

viên trong hệ thống. Hình thành định chế tài chính thống nhất trên lãnh thổ Việt 

Nam. Nới lỏng từng bước các hạn chế về tham gia cổ phần của các định chế tài chính 

nước ngoài theo lộ trình mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết trong Hiệp định thương 

mại. 

- Hoàn thiện đồng bộ hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NHNN 

và Luật các TCTD năm 2010, đặc biệt trong các lĩnh vực: 

+ Hệ thống các VBQPPL điều chỉnh phương thức hoạch định và điều hành 

CSTT; điều chỉnh hoạt động của thị trường tiền tệ; các văn bản điều chỉnh cơ chế tín 

dụng ngân hàng cho nền kinh tế; quy định cơ chế phối hợp chính sách giữa NHNN 

và Bộ Tài chính trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài 

khóa;  
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+ Hệ thống các VBQPPL điều chỉnh hoạt động cấp phép, thanh tra, giám sát 

ngân hàng nhằm quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền pháp lý của 

NHNN trong việc giám sát và bảo đảm an toàn hoạt động của toàn bộ khu vực ngân 

hàng. Hệ thống các VBQPPLvề các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

+ Hoàn thiện các quy định về hình thức pháp lý, phạm vi hoạt động và loại 

hình dịch vụ được phép cung cấp của các NHNNg tại Việt Nam cũng như các quy 

định liên quan tới quản lý ngoại hối, cải cách hệ thống kế toán ngân hàng phù hợp 

chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; 

+ Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về các dịch vụ ngân hàng mới như 

các dịch vụ uỷ thác, các sản phẩm phái sinh, các hoạt động ngân hàng điện tử, quy 

định về hướng dẫn và quản lý các dịch vụ phái sinh và các quy định liên quan đến 

các phương thức cung cấp dịch vụ ngân hàng qua biên giới, tiêu dùng ở nước ngoài 

và hiện diện thể nhân,...  

+ Hệ thống các VBQPPL điều chỉnh hoạt động thanh toán qua ngân hàng và 

quy định về thanh toán bằng tiền mặt; xây dựng và giám sát thực hiện các tiêu chuẩn 

và quy trình kỹ thuật trong hoạt động thanh toán phù hợp với thông lệ quốc tế, bao 

gồm cả những lĩnh vực mới như thanh toán điện tử, tiền điện tử, thanh toán qua 

internet, qua điện thoại di động,... Tiếp tục hiện đại hệ thống thanh toán nhằm tăng 

cường tính tiện ích của dịch vụ ngân hàng cung cấp, tăng nhanh tỷ trọng thanh toán 

không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng. Từ đó, NHNN có thể kiểm soát 

được lượng tiền trong lưu thông, giảm thiểu rủi ro tài chính. 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế tái cấp vốn, quy chế chiết khấu – tái 

chiết khấu của NHNN đối với các NHTM theo hướng thông thoáng hơn về điều kiện 

vay, hạn mức vay, điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn phù hợp với quan hệ cung cầu vốn 

trên thị trường tiền tệ. Những điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu 

của NHNN cần phải linh hoạt hơn trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường và mục 

tiêu điều hành CSTTQG. Mở rộng danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng 

trong các giao dịch tái cấp vốn; 
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- Rà soát lại các quy định về an toàn hệ thống, bao gồm các quy định về vốn 

điều lệ, về trình độ của đội ngũ quản lý của các NHTM, về chế độ báo cáo tài chính, 

về quy chế thanh tra, giám sát, về bảo toàn tiền gửi, đảm bảo tiền vay và các quy 

định can thiệp khẩn cấp khác. Thiết lập hệ thống đánh giá, phân loại ngân hàng theo 

tiêu chuẩn CAMEL; Tăng cường chuẩn mực an toàn trong hoạt động cho từng ngân 

hàng và cả hệ thống gắn với tái cơ cấu hệ thống NHTM;  

- Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành và phát triển tập đoàn tài 

chính ngân hàng; hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi; nghiên cứu xây dựng Luật 

Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, Luật Thanh toán,... 

- Xây dựng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trong quan hệ giữa khách hàng với 

ngân hàng trong khuôn khổ pháp luật (Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Luật Dân 

sự,…); bảo đảm tính công bằng giữa ngân hàng và khách hàng trong quan hệ tín 

dụng và các dịch vụ ngân hàng khác, quy định rõ trách nhiệm của các NHTM trong 

việc cung cấp đầy đủ các thông tin về giá cả, lãi suất, biểu phí và các tiêu chuẩn chất 

lượng, cùng các rủi ro có liên quan khi sử dụng sản phẩm ngân hàng; xây dựng cơ 

chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến dịch vụ ngân 

hàng; 

- Từng bước xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật liên quan 

đến hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Ban hành và áp dụng 

các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về an toàn hoạt động ngân hàng theo Basel II 

trước năm 2018 và bắt đầu thực hiện Basel III vào năm 2020 

4.2.1.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng  

- Thúc đẩy cải cách cơ chế hoạt động của các cơ quan quản lý tài chính, loại bỏ 

các biện pháp bảo hộ, bao cấp vốn, tài chính đối với các NHTM trong nước. Từng 

bước hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng các NHTM ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ 

của NHNN và Chính phủ. 

- Đổi mới căn bản cơ chế quản lý đối với các NHTM, đảm bảo cho các NHTM 

thực sự tự chủ trong kinh doanh tiền tệ theo qui định pháp luật trên cơ sở nguyên tắc 

bình đẳng, công khai, minh bạch. Quan hệ giữa NHNN và các NHTM không chỉ là 
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quan hệ giữa chủ thể và đối tượng quản lý, mà còn là quan hệ kinh tế trên cơ sở các 

qui luật của thị trường. Về trách nhiệm của NHNN đối với các NHTM cần được thay 

đổi theo hướng giảm bớt tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm và xử phạt hành chính nếu 

phát hiện có vi phạm để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi ngân 

hàng. Đồng thời nâng cao tính tuân thủ, giảm các hoạt động mang tính chỉ định nhằm 

khuyến khích hoạt động mang tính thương mại tại các ngân hàng. 

Theo khuyến nghị của WB và IMF, trong giai đoạn này Chính phủ và NHNN 

cần thực hiện các biện pháp hướng đến giải phóng nghĩa vụ chính sách cho các 

NHTMNN và đảm bảo hoạt động quản trị lành mạnh cho cả NHTMNN và ngân 

hàng tư nhân. Chức năng sở hữu và giám sát nên được phân công thực hiện bởi các 

đơn vị khác nhau để vừa đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả quyền sở hữu, vừa 

đảm bảo tính độc lập của công tác giám sát. Các NHTMNN cần hoạt động với nghĩa 

vụ, mục tiêu và cấu trúc quản trị rõ ràng. Điều kiện lý tưởng là hầu hết các nghĩa vụ 

và chức năng chính sách sẽ được chuyển giao cho các Ngân hàng chính sách trên cơ 

sở tái cơ cấu về tài chính và hoạt động để các ngân hàng này thực hiện nghĩa vụ 

chính sách một cách hiệu quả. Khi đó NHNN sẽ thực hiện yêu cầu bảo đảm phân 

định rõ ràng về vai trò quyền sở hữu, công tác giám sát của HĐQT, ban điều hành; 

các hội đồng độc lập và chuyên nghiệp; và chức năng quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn 

[43]. 

- Trong quan hệ với NHTMNN và NHTMCP nhà nước, NHNN cần xác định 

rõ và tách biệt hai tư cách: Một là, cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân 

hàng. Với tư cách này, NHNN có quyền cấp, thu hồi giấy phép hoạt động, mở chi 

nhánh, phê chuẩn điều lệ, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát,... Hai 

là, người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các NHTMCP. Với tư cách này, 

NHNN có quyền cử đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại NHTMCP, có trách 

nhiệm đối với hiệu quả kinh doanh, sử dụng nguồn vốn của các ngân hàng này. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa CSTT và CSTK trong điều hành 

chính sách điều tiết tổng cung, tổng cầu trong nền kinh tế ở mỗi thời kỳ, cũng như 

trong một số lĩnh vực liên quan như: phát hành các công cụ nợ của Chính phủ (trái 
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phiếu và tín phiếu kho bạc); trong quản lý nợ công, theo dõi thu chi ngân sách hàng 

tháng, quý, năm; phát triển thị trường vốn gắn với phát triển thị trường tiền tệ theo 

Đề án điều hành CSTT hướng tới khuôn khổ lạm phát mục tiêu phù hợp với điều 

kiện Việt Nam; 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, bao thanh 

toán, ủy thác và các cơ chế cấp tín dụng khác để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

cá nhân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý 

nhà nước gắn với cải cách hành chínhtrên cơ sở hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001: 2008.  

4.2.1.3. Hoàn thiệnchính sách tiền tệ - ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát 

triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 

- Trước mắt, NHNN cần kiên định lập trường điều hành CSTT chặt chẽ, thận 

trọng và linh hoạt để đạt được mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát lạm phát ở mức thấp, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, tạo điều 

kiện duy trì lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; 

- Xây dựng và hoàn thiện thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tiền tệ 

ngắn hạn tạo môi trường để áp dụng phổ biến các công cụ gián tiếp của chính sách 

tiền tệ.Đồng thời nhanh chóng thành lập Trung tâm thanh toán quốc gia do NHTW 

vận hành để hiện đại hoá hoạt động ngân hàng và làm phương tiện hữu hiệu để 

NHTW kiểm soát mọi kênh dẫn vốn trong thanh toán nội địa và thanh toán với quốc 

tế. Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác và tiện lợi cho hoạt động thanh toán 

của hệ thống Kho bạc Nhà nước và của các ngân hàng qua Trung tâm thanh toán này. 

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho 

VAMC hoạt động hiệu quả, như xác định lộ trình tăng vốn điều lệ cho VAMC để 

tăng cường năng lực tài chính trong việc mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường; 

Xây dựng, hoàn thiện phương án mua, bán nợ xấu, theo đó VAMC sẽ mua các khoản 

nợ xấu và bán lại cho các nhà đầu tư theo giá thị trường,... 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách về tiền tệ - 

ngân hàng đến mọi đối tượng trong xã hội để định hướng thị trường và tạo sự đồng 
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thuận cao trong xã hội góp phần đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, có 

hiệu quả tích cực hơn trong điều hành hệ thống ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát 

triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

4.2.2. Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát ngân hàng  

4.2.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy thanh tra, giám sát ngân hàng 

- Hoàn thiện cơ quan TTGSNH hiện nay theo hướng nâng cao tính độc lập, 

thống nhất về tổ chức, nhân sự, hoạt động nghiệp vụ và chỉ đạo điều hành công tác 

thanh tra, giám sát ngân hàng từ Trung ương tới địa phương dưới sự quản lý của 

Thống đốc NHNN. Theo đó, Thanh tra NHNN chi nhánh sẽ độc lập với chi 

nhánhNHNN và chỉ chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác tổ chức và 

chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan TTGSNH; 

- Tăng cường năng lực của hệ thống giám sát tài chính, trong đó tập trung cấu 

trúc lại hệ thống giám sát tài chính hiện nay, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất cả ba 

lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; tăng thẩm quyền và tính độc lập của cơ 

quan giám sát; tăng cường phối hợp giữa cơ quan giám sát và cơ quan hoạch định 

chính sách, giữa giám sát cẩn trọng vi mô và giám sát cẩn trọng vĩ mô;  

- Đảm bảo cho Cơ quan TTGSNH có đủ nguồn lực và vị trí tương đối độc lập 

để phát huy vai trò thanh tra, giám sát nhằm duy trì sự phát triển an toàn và lành 

mạnh của hoạt động ngân hàng.  

4.2.2.2. Đổi mới phương pháp thanh tra, giám sát ngân hàng 

Muốn phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh tra ngân hàng,cần phải 

xây dựng qui trình và thực hiện phương pháp thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro 

và kết hợp với thanh tra, giám sát tuân thủ theo các nguyên tắc của Uỷ ban Basel. Cụ 

thể là: 

- Xây dựng hệ thống giám sát từ xa có khả năng cảnh báo sớm rủi ro đối với 

các TCTD trong hoạt động ngân hàng: 

+ Hệ thống giám sát an toàn vi mô theo phương pháp CAMELS nhằm giám sát 

rủi ro đối với từng NHTM riêng lẻ, bao gồm: Hệ thống xếp hạng, đánh giá các TCTD 

theo tiêu chuẩn CAMELS; hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ giám sát an toàn vi 
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mô; hệ thống qui trình, công cụ, tiêu chuẩn, các kỹ năng phân tích tài chính và hoạt 

động; giám sát và cảnh báo các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng; 

+ Hệ thống giám sát an toàn vĩ mô thực hiện giám sát các rủi ro, nguy cơ đối 

với hệ thống NHTM, bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu phản ánh mức độ lành mạnh tài 

chính; hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ phân tích và giám sát an toàn vĩ mô; hệ 

thống phương pháp và qui trình phân tích, giám sát, đặc biệt là cảnh báo sự ổn định, 

an toàn tài chính vĩ mô; báo cáo ổn định tài chính hàng năm. 

+ Kiểm soát khủng hoảng và các sự cố trong hoạt động ngân hàng bằng cách 

xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, bao gồm cả các chính sách, qui trình, thủ tục và 

giải pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý các rủi ro có tính hệ thống (khủng hoảng, 

mất khả năng thanh khoản và phá sản hàng loạt, rút tiền hàng loạt,...). 

- Xây dựng phương hệ thống pháp thanh tra dựa trên cơ sở rủi ro. Phương pháp 

này chủ yếu tập trung vào xem xét, đánh giá các rủi ro của NHTM, chất lượng và 

hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro NHTM và khả năng chống đỡ rủi ro của NHTM. Cụ 

thể: 

+ Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của các NHTM trên cơ sở quản trị rủi ro. 

Tiến trình đánh giá bao gồm: Nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, giám sát rủi ro, kiểm 

soát rủi ro thông qua việc xem xét một số yếu tố quan trọng tác động đến chất lượng 

và hiệu quả quản trị rủi ro của NHTM như: Vai trò giám sát của HĐQT, vai trò của 

Ban điều hành, hệ thống đo lường, giám sát rủi ro và hệ thống thông tin quản lý, hệ 

thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ. 

+ Hoàn thiện về phương pháp thanh tra tại chỗ theo hướng kết hợp giữa thanh 

tra tại chỗ và giám sát từ xa, đồng thời kết hợp giữa thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra trên cơ sở rủi ro. Cụ thể là việc đánh giá 

NHTM trên các mặt: Mức độ và xu hướng của rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và khả 

năng tài chính của NHTM để chống đỡ rủi ro có thể xảy ra. Kết hợp giữa kiểm toán 

độc lập do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện với thanh tra tại chỗ do Cơ quan 

TTGSNH thực hiện. 
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Kết quả kiểm toán là một kênh thông tin quan trọng hỗ trợ cho công tác thanh 

tra, do vậy khai thác và sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ tại các NHTM và kết quả 

kiểm toán độc lập của các công ty kiểm toán cần được coi trọng và quan tâm đúng 

mức. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan TTGSNH có thể thuê cơ quan kiểm toán 

độc lập để thực hiện kiểm toán một số nội dung phục vụ cho mục đích thanh tra. Việc 

khai thác kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập của các thanh tra viên khi giám 

sát và thanh tra tại chỗ các NHTM phải được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong các báo 

cáo của thanh tra viên và cần được xem là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, 

trình độ của thanh tra viên. 

4.2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  

Chất lượng đội ngũ nhân sự ngành ngân hàng giữ vai trò quyết định đối với 

quá trình hội nhập của hệ thống ngân hàng. NHNN cần có chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo qui 

hoạch cụ thể cho toàn hệ thống. Xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý cho đội ngũ 

nhân sự đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ công tác 

quản lý ngân hàng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập kinh tế 

quốc tế.  

Xác định rõ nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Ngân hàng là đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý các cấp và chuyên gia cao cấp. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất 

lượng cán bộ chủ chốt từ cấp phòng tại NHNN và các chi nhánh ở địa phương, cán 

bộ lãnh đạo của các NHTMNN; đào tạo đội ngũ chuyên gia để có được lực lượng 

chuyên gia đầu ngành đối với những công việc quan trọng như: hoạch định và điều 

hành chính sách, thanh tra giám sát, thanh toán, công nghệ ngân hàng, phân tích đánh 

giá rủi ro... 

- Để xây dựng và phát triển được đội ngũ này cần thực hiện một số biện pháp 

cụ thể sau: 

+ Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự 

nghiệp phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng, từ đó có chính sách sử dụng, 

đánh giá và cơ chế đãi ngộ một cách xứng đáng; 
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+ Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cả trong ngắn hạn và dài hạn. Việc đào tạo cần tránh làm tràn lan, cần đi 

vào chuyên môn sâu từng lĩnh vực để đào tạo được những chuyên gia giỏi mang tầm 

khu vực và quốc tế;  

+ Tiếp tục chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, bồi 

dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, có năng lực giỏi, phẩm chất đạo 

đức tốt. Có thể nói đây là một trong những nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có 

tầm chiến lược nhằm tạo ra lực lượng làm đầu tàu quan trọng trong đội ngũ nhân sự, 

góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng trong quá 

trình hội nhập. 

- Trước mắt cần tập trung đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cần thiết để tạo 

nguồn nhân lực có khả năng triển khai nhiệm vụ chiến lược trong từng lĩnh vực hoạt 

động của NHNN: 

+ Đối với nhân lực thực hiện hoạch định và điều hành chính sách, cầntrang bị 

kiến thức, kỹ năng về điều hành CSTT lạm phát mục tiêu bao gồm: xây dựng và 

hoàn thiện bộ lãi suất chỉ đạo điều hành CSTT; xây dựng chương trình tài chính 

trong khuôn khổ lập trình tài chính và áp dụng phục vụ cho hoạch định chính sách; 

xây dựng cơ chế tác động CSTT; xây dựng chỉ số lạm phát cơ bản làm cơ sở điều 

hành chính sách; kỹ năng phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô và dự báo lạm phát thông 

qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, đào tạo tại chỗ kết hợp với học tập và 

nghiên cứu ở nước ngoài; 

+ Đối với nhân sự thực hiện thanh tra, giám sát ngân hàng, cần trang bị kiến 

thức, kỹ năng thanh tra giám sát dựa trên cơ sở rủi ro theo các chuẩn mực, kỹ thuật 

thanh tra, giám sát tiên tiến trên thế giới, trong đó có Basel II và Basel III; kỹ năng 

lập các báo cáo phân tích tài chính, kế toán, thanh tra tại chỗ, báo cáo phân tích giám 

sát từ xa, thông qua các chương trình đào tạo cán bộ thanh tranh giám sát ngân hàng 

trung và dài hạn, chương trình tập huấn nghiệp vụ, chương trình trao đổi kỹ năng và 

kinh nghiệm, chương trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các đơn vị trong Cơ 
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quan TTGSNH cũng như giữa cơ quan này và các chi nhánh NHNN, kết hợp giữa 

nguồn lực trong nước và hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài.  

+ Đối với nhân sự thực hiện quản lý nhà nước về thanh toán và khối nghiệp vụ, 

cần trang bị kiến thức, kỹ năng về giám sát và vận hành các hệ thống thanh toán, quản 

lý và ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin. Duy trì và phát triển nhanh nguồn 

nhân lực cho công nghệ thông tin. 

- Nâng cao nhận thức và tăng cường kiến thức, kỹ năng về quản trị ngân hàng, 

quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế thông qua đào tạo:  

+ Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý NHTM; áp dụng 

yêu cầu tối thiểu đối với các cán bộ quản lý về trình độ đào tạo phù hợp với từng loại 

hình, quy mô và phạm vi hoạt động của NHTM; 

+ Xây dựng Chương trình đào tạo cán bộ kiểm soát, kiểm toán nội bộ của 

NHTM; áp dụng yêu cầu tối thiểu về trình độ đào tạo đối với cán bộ làm công tác 

kiểm soát, kiểm toán NHTM; 

- Hướng dẫn thực hiện quy hoạch đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực chất 

lượng cao cho các mảng hoạt động chính của NHTM, tập trung nâng cao kiến thức, 

kỹ năng về quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro,... 

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của 

NHNN một cách đồng bộ, toàn diện với những nội dung chủ yếu như: 

+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cho các vị trí việc làm và tiêu 

chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức NHNN. Tổ chức đào tạo đội 

ngũ làm việc trong bộ máy theo tiêu chuẩn chức danh đã ban hành. Tuyển chọn, sắp 

xếp, bố trí sử dụng người đủ tiêu chuẩn theo chức danh, chứng chỉ nghề nghiệp phù 

hợp với vị trí công việc; 

+ Có cơ chế đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để 

phát huy tốt năng lực của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. 

- Thực hiện đổi mới công tác quản lý đào tạo phát triển để nâng cao năng lực 

thực hiện công việc của đội ngũ nhân sự trong ngành; thực hiện tốt công tác quy 

hoạch và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển cho từng tổ 
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chức ngân hàng; xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn nghề nghiệp phù hợp 

với tính chất công việc ngân hàng, đảm bảo tương đương với tiêu chuẩn các nước 

tiên tiến trong khu vực; 

- Gắn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức NHNN với chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành theo hướng thiết kế các chương trình đào 

tạo trên cơ sở yêu cầu cụ thể của từng đơn vị thuộc NHNN hay của hệ thống ngân 

hàng; xây dựng mới và nâng cấp thực hiện các khung chương trình đào tạo; xây dựng 

quy trình đào tạo chuẩn mực từ sự phân tích nhu cầu đến đánh giá chất lượng đào tạo 

gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng lao động nhằm đảm 

bảo đạt được mục tiêu các khóa đào tạo. Thực hiện từng bước việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo định hướng của quy trình chuẩn gồm: thay đổi 

về phương pháp tổ chức đào tạo, giảng dạy, đánh giá chất lượng đào tạo,... Có cơ chế 

khuyến khích các đơn vị trực tiếp sử dụng lao động (như Vụ/Cục, Chi nhánh 

NHNN,...) tham gia sâu vào quá trình đào tạo nhân lực cho đơn vị mình (từ khâu 

phân tích nhu cầu, thiết kế chương trình,... đến khâu đánh giá chất lượng sau khi 

được đào tạo, bồi dưỡng). 

- Phân định rõ chức năng của một số cơ sở đào tạo thuộc NHNN trong đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Trong đó, các cơ sở đào tạo tương đương 

đại học cần được xác định rõ chức năng đào tạo cơ bản, nền tảng về kiến thức 

chuyên môn ngân hàng; Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng cần được xác định rõ 

chức năng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và 

nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN và toàn ngành Ngân hàng. 

Việc phân định rõ ràng chức năng của các cơ sở đào tạo sẽ hạn chế tình trạng trùng 

lặp trong đào tạo và giúp áp dụng có hiệu quả các chương trình đào tạo cho từng đối 

tượng theo chức danh và vị trí việc làm. 

4.2.4. Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, hiệu 

quả, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững 
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Cơ cấu lại toàn diện, triệt để hệ thống NHTM để đến năm 2025 có được hệ 

thống NHTM với mô hình hoàn chỉnh, hoạt động thông suốt, năng động. Đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu tài chính và dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế, bảo đảm năng 

lực cạnh tranh, hoạt động an toàn và lành mạnh. Tăng tính minh bạch và công khai, 

tiếp cận và ứng dụng những tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động ngân hàng phù hợp 

với điều kiện Việt Nam. 

- Đánh giá đúng thực trạng các NHTM qua công tác thanh tra, giám sát ngân 

hàng, xác định các khâu yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thực hiện các biện pháp kiểm 

soát và tái cơ cấu phù hợp; 

-  Đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu; các NHTM chủ động thực hiện các giải 

pháp xử lý nợ xấu của mình; tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động của 

VAMCdưới sự chỉ đạo của NHNN; 

- Củng cố, chấn chỉnh hoạt động của các NHTM, tập trung phát triển các hoạt 

động kinh doanh chính và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh rủi ro, kém hiệu quả; từng 

bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các NHTM theo hướng chuyên môn hóa 

dựa trên cơ sở lợi thế cạnh tranh, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng; nâng cao tính ổn 

định và bền vững của các NHTM; 

- Triển khai các quy trình, nghiệp vụ tiên tiến, chính sách kinh doanh lành 

mạnh; áp dụng có hiệu quả các phương thức quản trị điều hành theo thông lệ, chuẩn 

mực quốc tế và quy định của pháp luật;   

- Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống các NHTM; khuyến khích 

việc cung cấp dịch vụ mới thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý cho xã hội; 

- Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các quy tắc ứng xử đạo đức 

và thông lệ tốt nhất; tăng cường vai trò của Hiệp hội ngân hàng trong việc xây dựng 

các quy tắc kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp; 

- Thúc đẩy hoạt động mua lại, sáp nhập các ngân hàng. NHNN cần tập trung 

xử lý dứt điểm đối với những NHTM yếu kém, phát hiện và xử lý nghiêm minh các 

hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ 
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quan thông tấn, báo chí để tích cực thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời hơn về 

chủ trương, chính sách trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.  

- Nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, đặc biệt là quản trị rủi ro và cơ chế 

quản trị nội bộ, đảm bảo các TCTD đạt mức vốn tự có đủ để bù đắp rủi ro tín dụng, 

rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp theo quy định của Hiệp ước vốn Basel 2 và tiến 

tới là Basel 3.  

- Cơ cấu lại tài chính để các NHTM hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả và 

có khả năng ứng phó tốt với các rủi ro, thách thức. Tăng nhanh quy mô và năng lực 

tài chính để bảo đảm đủ mức vốn tự có theo tiêu chuẩn an toàn vốn của Hiệp ước vốn 

Basel 2,Basel 3 như: phát hành cổ phiếu bổ sung và huy động nguồn vốn từ Chính 

phủ, mua lại, sáp nhập NHTM và mở rộng nguồn vốn huy động,... 

- Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là huy 

động vốn, cấp tín dụng, thanh toán với chất lượng cao. Hình thành thị trường dịch vụ 

ngân hàng, đặc biệt là thị trường tín dụng trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, 

bình đẳng, tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả năng và 

điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi các dịch vụ ngân hàng. Ngăn chặn và hạn 

chế mọi tiêu cực trong hoạt động tín dụng.  

- Phân bổ mạng lưới hợp lý theo hướng giảm mật độ tập trung ở khu vực đô 

thị, tăng cường mở rộng hoạt động ở các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phát 

triển theo hướng chuyên môn hóa, lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp để phát 

huy thế mạnh riêng của từng ngân hàng. 

- Điều chỉnh cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam theo hướng: Các NHTMNN và 

NHTMCP Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, chi phối và dẫn dắt thị trường; phát triển 

một số NHTM đủ lớn có khả năng cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động ra nước 

ngoài; củng cố, lành mạnh hoá và phát triển các NHTMCP khác; các NHTM vừa và 

nhỏ, hoạt động theo phân khúc thị trường phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm và 

năng lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng về dịch vụ ngân hàng của xã hội; 

các NHNNg đang hoạt động tại Việt Nam từng bước trở thành một bộ phận gắn kết 

chặt chẽ với hệ thống ngân hàng. Cụ thể như: 
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+ Đối với NHTMNN: Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tài chính, 

hiệu quả hoạt động, tính chuyên nghiệp và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 

hiện đại để đảm đương vai trò chủ đạo đối với thị trường trong nước. Đi tiên phong 

trong việc đầu tư phát triển các ngành nghề, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, từng 

bước vươn ra hoạt động ở thị trường khu vực và thế giới, tiến tới niêm yết cổ phần 

trên thị trường chứng khoán quốc tế.  

Tiếp tục quá trình cổ phần hóa các NHTM nhà nước, bảo đảm Nhà nước nắm 

giữ cổ phần chi phối sau khi cổ phần hóa, gắn liền với tăng nhanh quy mô và năng 

lực tài chính, nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và giảm nợ 

xấu; đảm bảo các NHTM nhà nước giữ vững vai trò tiên phong, chi phối trong hệ 

thống ngân hàng. Tích cực mở rộng các nguồn lực tài chính và nâng cao năng lực 

quản trị ngân hàng thông qua hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức nước 

ngoài theo quy định của pháp luật.  

+ Đối với các NHTMCP khác: 

* Tiếp tục khuyến khích các NHTM cổ phần thực hiện các biện pháp hợp nhất, 

sáp nhập để tận dụng lợi thế quy mô, tăng cường năng lực hoạt động, hướng tới hình 

thành một số ngân hàng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả trong nước và có khả năng 

vươn ra hoạt động ở nước ngoài; 

* Khuyến khích phát triển các NHTM lớn với thương hiệu tốt và có khả năng 

cạnh tranh quốc tế. Các NHTM nhỏ và vừa được khuyến khích định vị thị trường 

tương ứng với tiềm năng hoạt động của mình để phát triển bền vững, cung cấp các 

dịch vụ tài chính cho cộng đồng cư dân ở tất cả các vùng, miền và các loại hình 

doanh nghiệp. 

Phát triển toàn diện hệ thống các NHTM đạt một trình độ cao hơn về năng lực 

cạnh tranh, hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt các yêu cầu của nền kinh tế và 

quá trình hội nhập. 

4.2.5. Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng 

tập trung và độc lập 

4.2.5.1. Giải pháp trước mắt xây dựng hệ thống ngân hàng trung ương hai cấp 
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Cải cách ở bất cứ ngành, lĩnh vực nào cũng vừa là quá trình điều chỉnh, và xây 

dựng mới một mô hình thích hợp, nhất là tại các ngành có tính đặc thù như Ngân 

hàng. Trên cơ sở yêu cầu cải cách hành chính về tổ chức bộ máy nhà nước, cần 

nghiên cứu vận dụng để xây dựng nội dung cải cách phù hợp với vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ của bộ máy Ngân hàng Nhà nước. Thành công hay thất bại trong cải cách 

một tổ chức lệ thuộc rất nhiều vào nhận thức và thái độ của các nhà lãnh đạo. Mục 

đích cải cách bộ máy là xây dựng được một cấu trúc tổ chức gọn nhẹ với những mối 

quan hệ bên trong và bên ngoài hợp lý, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận để tạo nên sự thống nhất trong tổ chức và chỉ đạo, 

điều hành. 

Trong bối cảnh hiện nay, NHNN Việt Nam không những phải đổi mới hệ 

thống công cụ và phương thức hoạt động của mình trên các thị trường tài chính-tiền 

tệ, mà còn phải tự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu phát triển 

ngành trong tình hình mới.  

Theo Luật NHNN Việt Nam, NHNN được xác định là cơ quan của Chính phủ 

và là NHTW của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Với vị trí pháp lý đó, NHNN có 

hai chức năng cơ bản là quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, và chức 

năng mang tính nghiệp vụ đặc thù như: Phát hành tiền, ngân hàng của các TCTD, 

ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Như vậy so với các Bộ, ngành khác, 

hoạt động của NHNN mang tính đặc thù riêng biệt, vừa thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước, vừa thực hiện “thiên chức” của NHTW (mang tính chuyên môn, nghiệp 

vụ). Tính đặc thù trong hoạt động của NHNN thể hiện ở chỗ không chỉ đơn thuần 

quản lý nhà nước bằng các biện pháp hành chính mà chủ yếu bằng các chính sách và 

công cụ kinh tế gắn liền với hoạt động của thị trường tiền tệ.Với đặc thù này, đòi hỏi 

NHNN phải tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức bộ máy, 

nhân sự, tài chính và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật thị trường, quy luật lưu 

thông tiền tệ,... Tuy nhiên, việc tổ chức bộ máy NHNN hiện đang dàn trải theo địa 

giới hành chính, giống như các Bộ, ngành khác đã không còn phù hợp với yêu cầu 
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quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trong tình hình mới và đang gây ra những 

lãng phí lớn về nguồn lực.  

Thực tế trên đây làm nảy sinh những hạn chế gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng trên các mặt như: 

- Các chi nhánh NHNN ở địa phương bị hạn chế tính chủ động trong quản lý 

nhà nước, bởi các tổ chức này chỉ được ủy quyền thực hiện một số thẩm quyền của 

NHNN trong việc ban hành quyết định, quy định, hướng dẫn thực hiện quản lý tiền 

tệ hay hoạt động ngân hàng tại địa phương; 

- Công nghệ ngân hàng tại các chi nhánh NHNN còn nhiều hạn chế, chưa đáp 

ứng yêu cầu, nhất là các chi nhánh nhỏ mới chỉ tập trung vào cung ứng và thu nhận 

tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, quản lý tài khoản kho bạc nhà 

nước tỉnh, thành phố. Hiện tại các chi nhánh chưa làm tốt các nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng và tham mưu cho chính quyền địa phương 

trong quản lý tài chính - tiền tệ; 

- Việc tổ chức bộ máy và nhân sự của các chi nhánh NHNN tại tất cả các tỉnh 

thành phố với chức năng tương tự như nhau cho thấy sự không phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương; 

 - Còn tập trung quá nhiều việc vào NHNN, trong đó có những việc mang tính 

tác nghiệp. Phân cấp quản lý của NHNN cho các Chi nhánh chưa mạnh, chưa cụ thể 

và còn mang tính dàn trải. NHNN chi nhánh chưa được trao quyền chủ động trong 

hoạt động quản lý nhà nước về tiền tệ, về hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Trên 

thực tế, NHNN chi nhánh mới được phân công điều hành một số nghiệp vụ theo ủy 

quyền của Thống đốc, do đó vị thế, uy tín của tổ chức này tại địa phương cũng chưa 

được khẳng định; 

- Tính độc lập của NHNN trong việc thực hiện CSTT thống nhất trên phạm vi 

toàn quốc bị ảnh hưởng do sự can thiệp quá sâu của cấp ủy đảng và chính quyền địa 

phương, nhất là trong lĩnh vực tín dụng và bổ nhiệm nhân sự quản lý. Các tổ chức 

ngân hàng ở địa phương dường như không thể từ chối sự can thiệp trực tiếp của cấp 

ủy đảng và chính quyền sở tại bởi nhiều lý do chủ quan và khách quan, dẫn đến hoạt 
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động quản lý tiền tệ - tín dụng ở các địa phương hiện đang rơi vào thế bị động. 

Không chỉ có vậy, do gắn với địa giới hành chính và chịu sự chỉ đạo của cấp ủy và 

chính quyền địa phương, nên có tính trạng cát cứ trong tư tưởng của lãnh đạo các Chi 

nhánh NHNN. Do quá đề cao lợi ích địa phương mà thiếu quan tâm đến việc thực 

hiện chức năng chính yếu của mình trong thực thi CSTT và đảm bảo an toàn cho hệ 

thống ngân hàng; 

- Tình trạng phân tán theo địa giới hành chính không hợp lý làm cho các Chi 

nhánh thực hiện chức năng, nhiệm vụ mang tính hành chính là chủ yếu. Không chỉ 

có vậy, việc phân tán này còn hạn chế khả năng thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu của 

NHNN và cản trở quá trình ứng dụng công nghệ thông tin do thiếu một đội ngũ cán 

bộ giỏi có đủ kiến thức về pháp luật, kinh tế, ngoại ngữ, tin học,... trong tiến trình 

hiện đại hóa phương thức điều hành và giám sát hoạt động NHTM; 

- Tính chính danh thấp đã làm hạn chế vai trò của Chi nhánh NHNN trong việc 
giúp NHNN và địa phương tạo sự thống nhất về quan điểm trong chỉ đạo những vấn 
đề liên quan đến quản lý tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Nhiều Chi nhánh NHNN 
chưa nhận thức đầy đủ vai trò của mình tại địa phương, nên xuất hiện tư tưởng ỷ lại, 
trông chờ vào sự hướng dẫn của NHNN, thiếu chủ động, sáng tạo và trách nhiệm dẫn 
đến hiệu quả quản lý thấp. Công tác tham mưu của các Chi nhánh cũng còn nhiều 
mặt hạn chế, một số nội dung tham mưu còn thiếu cụ thể, chưa phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương; 

- Cơ chế phối hợp giữa Chi nhánh NHNN và Cấp ủy, chính quyền địa phương 
vẫn còn nhiều bất cập. Đã và đang xảy ra tình trạng nhận thức chưa đúng mức vai trò 
quản lý nhà nước, vai trò tham mưu của Chi nhánh NHNN của chính quyền địa 
phương. Đối với một số đề nghị của Chi nhánh NHNN, chính quyền địa phương vẫn 
chưa quan tâm giải quyết. Ví như nhiều năm nay ở Hà Nội, Chi nhánh NHNN thay 
mặt cho các ngân hàng trên địa bàn đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, 
ngành phối hợp, hỗ trợ NHTM xử lý tài sản thế chấp đối với những món nợ vay quá 
hạn nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; 

Với những lý do trên, việc đổi mới cơ cấu hệ thống theo hướng tăng cường tính 
độc lập của NHNN với Chính phủ vàphân cấp mạnh giữa NHNN và các chi nhánh 
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trên cơ sở phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, 
ngân hàng và chức năng là ngân hàng của các ngân hàng hiện là một yêu cầu khách 
quan nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu CSTT và đảm bảo an toàn thị 
trường tài chính - ngân hàng trong điều kiện hiện nay. 

Nội dung xây dựng ngân hàng trung ương hai cấp: Trọng tâm đổi mới tổ chức 
NHNN tập trung vào những vấn đề sau: 

- Đổi mới cơ cấu tổ chức của NHNN từ trung ương đến Chi nhánh theo hướng 
tinh gọn và hiện đại, đảm bảo cho NHNN đảm đương được trọng trách trong việc đảm 
bảo an ninh tiền tệ quốc gia và tạo lập môi trường hoạt động thông thoáng, thuận lợi cho 
các tổ chức ngân hàng, tài chính hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, bộ máy của các đơn vị thuộc NHNN phù hợp với 
tiến trình hiện đại hóa công nghệ và đổi mới các hoạt động nghiệp vụ của NHNN, 
bao gồm các đơn vị tại trụ sở chính, các Chi nhánh NHNN, các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc. Sắp xếp lại các Vụ, Cục theo hướng tập trung quản lý, điều hành vĩ mô; xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ vàquan hệ phối hợp giữa các đơn vị; phân định rõ chức 
năng giám sát an toàn vĩ mô (Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính) với chức năng giám sát 
an toàn vi mô (Cơ quan TTGSNH) và các bộ phận liên quan; nâng cao năng lực 
nghiên cứu, phân tích, thống kê, dự báo - một trong những hoạt động quan trọng của 
tất cả các NHTW; 

- Mạng lưới chi nhánh NHNN cần cơ cấu lại theo hướng tập trung và không áp 
dụng một cơ cấu tổ chức đồng nhất đối với tất cả các chi nhánh NHNN tỉnh, thành 
phố. Hình thành các NHTW khu vực trên cơ sở tổ chức lại và mở rộng phạm vi hoạt 
động của một số chi nhánh lớn được lựa chọn; đồng thời thu hẹp dần nhiệm vụ, 
quyền hạn của một số chi nhánh nhỏ, tại những địa bàn không cần thiết phải tổ chức 
chi nhánh. 

Theo hướng đổi mới này, nghiên cứu sinh đề xuất: NHNN Việt Nam nên tổ 
chức thành mô hình NHNN hai cấp: NHNN cấp một và NHNN cấp hai - NHNN khu 
vực. Mô hình tổ chức của NHNN sẽ được thiết kế theo sơ đồ 4.1 
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Sơ đồ 4.1: Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú:  

 Quan hệ điều hành 

 Quan hệ nghiệp vụ 

 

- Ưu điểm của mô hình mới: 

+ Tổ chức bộ máy NHNN sẽ tinh gọn hơn, tập trung đầu mối là NHNN Trung 

ương và các NHNN khu vực để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với 

đặc thù của ngành Ngân hàng. Bộ máy mới này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước vừa thực hiện chức năng quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tuân theo các 

quy luật của thị trường, quy luật lưu thông tiền tệ, đồng thời cũng duy trì được sự ổn 

định giá trị đồng tiền mà không chạy theo các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn trong thực 

thi CSTT; 

+ Trên cơ sở tổ chức các NHNN khu vực tại những địa bàn có sự tương đồng về 

điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế, xã hội và tiềm năng phát triển như: Vùng 

Thống đốc NHNN Hội đồng tư vấn 
CSTTQG 

Phó Thống 
đốc 

Phó 
Thống 
đốc 

Thanh tra NHNN 

Thanh tra NHNN 
khu vực 

TCTD, TCTD phi 
NH, thị trường tài 

chính 

Khối KS-
TC- ĐT-TT 

Khối CL-
CS 

Khối 
nghiệp vụ 

Khối hậu 
cần 

Các NHNN khu vực 

Các phòng chức năng: phòng quản lý nguồn vốn và 
cung ứng PTTT, phòng thị trường, phòng quản lý 
kho quỹ, phòng HC-TC-TH, Trung tâm công nghệ 
thông tin-thanh toán-kế toán, phòng hoặc bộ phận 

khác... 

Phòng thường trú hoặc phòng đại diện NHNN khu 
vực tại các tỉnh, thành phố 

Phó Thống 
đốc 
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miền núi Đông Bắc, Tây Bắc, duyên hải Bắc trung bộ, Nam trung bộ hay khu vực Tây 

Nguyên,...; các đô thị lớn như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, 

Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu,... sẽ giúp các NHNN khu vực có nhiều thuận lợi trong 

thực hiện chính sách tín dụng – ngân hàng phù hợp với địa phương góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng; 

+ Trên cơ sở đổi mới mối quan hệ giữa NHNN khu vực với các TCTD trên địa 

bàn, làm cho NHNN khu vực phát huy được vai trò là đại diện cho nguyện vọng của 

các TCTD, giúp các tổ chức này tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ họ kịp thời trong hoạt 

động kinh doanh tại địa phương; 

+ Nâng tầm vị thế để thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa NHNN khu vực với 

chính quyền địa phương. NHNN khu vực sẽ có được tiếng nói thống nhất trong quan hệ 

giữa ngành ngân hàng với các ngành ở địa phương. Tham mưu cho các địa phương 

trong phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tín dụng, ngân hàng. Chính 

quyền địa phương cũng hỗ trợ NHNN khu vực trong việc tháo gỡkhó khăn vướng mắc 

trong thực thi các CSTT, tín dụng, ngân hàng, có chính sách hỗ trợ,tạo điều kiện chocác 

NHTM hoạt động kinh doanh trên địa bàn; 

+ Khi hình thành các NHNN khu vực sẽ tạo thuận lợi cho việc tập trung đào tạo, 

bồi dưỡngphát triển nguồn lực con người, ứng dụng công nghệ thông tin,nâng cao chất 

lượng công tác thống kê, dự báo về tiền tệ - ngân hàng.... Như vậy, NHNN khu vực sẽ 

thực sự lớn mạnh, vị thế của NHNN Trung ương và NHNN khu vực được nâng cao. 

Chính điều này sẽ giúp các NHNN khu vực cũng ý thức được vị trí, tầm quan trọng của 

mình để chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

mình tại địa phương và thực hiện tốt các nhiệm vụ được NHNN Trung ương phân cấp; 

- Góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về tinh giảm 

biên chế. Cơ sở tinh giảm biên chế là phải thực hiện thu gọn đầu mối các cơ quan hành 

chính. Khi nào bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, còn phân chia tản mạn theo địa 

giới lãnh thổ thì đội ngũ nhân sự sẽ còn đông, chất lượng của đội ngũ không đảm bảo, 

thậm chí còn là rào cản trong việc hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt 
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động quản lý, điều hành,... Mặt khác, bộ máy cồng kềnh cũng là nguyên nhân gây ra 

những quy tắc rườm rà, thiếu công khai, minh bạch và thiếu khả thi trong quản lý; 

- Trong mô hình mới này còn có sự tập trung của một cơ quan quan trọng trong 

quản lý nhà nước đối với các NHTM là bộ máy Thanh tra ngân hàng. Theo đó, cơ quan 

TTGSNH của NHNN sẽ trực tiếp quản lý toàn diện đối với thanh tra, giám sát NHNN 

khu vực từ tổ chức bộ máy, nhân sự đến chuyên môn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thực 

hiện chế độ chính sách,... Thực hiện mô hình này sẽ đẩy mạnh việc cải cách khối quản 

lý và thanh tra, giám sát các NHTM; tăng cường tính tập trung thống nhất toàn hệ thống 

về thanh tra, giám sát. Có thể xem xét đến khả năng nâng vị thế của cơ quan TTGSNH 

lên tầm bán độc lập và vẫn duy trì nó trong bộ máy NHNN. 

Đổi mới cơ cấu tổ chức NHNN như đã trình bày làm cho hoạt động quản lý, điều 

hành của NHNN được thông suốt, các quyết định đưa ra phù hợp với thực tế, đảm bảo 

tính kịp thời và tăng cường trách nhiệm, uy tín của NHNN đối với các NHTM.  

4.2.2.2. Nhóm giải pháp dài hạn để xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thành Ngân hàng trung ương độc lập 

Trong suốt những năm 90 của thế kỷ XX, đối với các nước phát triển, tính độc lập 

của NHTW được xem là kết quả nền tảng của những cuộc cải cách về thể chế tổ chức để 

giảm thiểu sự can thiệp bất hợp lý của chính trị đến quá trình xây dựng và điều hành CSTT 

quốc gia. Lý do dẫn đến cuộc cải tổ này là việc xây dựng và điều hành CSTT thường chỉ 

đạt được mục tiêu trong ngắn hạn nếu có sự can thiệp của chính trị. Thực tế này làm gia 

tăng tính tạm thời và không bền vững của kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ bùng 

nổ lạm phát dẫn đến hạn chế tăng trưởng kinh tế và gia tăng tình trạng thất nghiệp. Một 

NHTW độc lập là cách thức hữu hiệu nhất để đảm bảo duy trì một mức lạm phát thấp và 

hợp lý trong một nền kinh tế [39]. 

Ngày nay, xu hướng NHTW độc lập đang trở thành xu hướng chung mang tính 

toàn cầu. Sự tự do hóa ngày càng rộng rãi đối với việc di chuyển các dòng vốn và sự mở 

rộng không ngừng của thị trường vốn quốc tế đã làm cho yêu cầu gia tăng tính độc lập 

đối với NHTW. Điều này không chỉ đúng với các nướccó thị trường tài chính phát triển, 

mà còn đúng với các nước đang phát triển muốn tiếp cận thị trường tài chính quốc tế và 
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thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Từ góc độ thể chế tài chính quốc tế, IMF tiếp 

nhận quan điểm cho rằng, mức độ độc lập cao của NHTW là một đặc điểm phổ biến và 

cần thiết cho mọi NHTW. IMF đã nỗ lực cổ vũ cho quan điểm này thông qua việc ủng hộ 

cải cách NHTW ở các nước đang phát triển theo hướng tăng cường tính độc lập, thậm chí 

còn áp đặt quan điểm này thông qua các chương trình cho vay có điều kiện. 

Tính độc lập của NHTW được đo lường theo các tiêu chí sau:  

- Tiêu chí thứ nhất: Độc lập trong hành động bao gồm độc lập trong việc lựa chọn 

mục tiêu chính sách tiền tệ, bổ nhiệm thống đốc NHTW và lựa chọn công cụ chính sách 

trong điều hành tiền tệ (Theo Grilli, Masciandaro, Tabellini- 1991 và Cukierman -1992 

(Xem Phụ lục 4). 

- Tiêu chí thứ hai: Độc lập trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp (Quốc hội) và 

cơ quan hành pháp (Chính phủ) theo Luật NHTW. Đạo luật này phải chế định rõ địa vị 

pháp lý của NHTW, phân định quyền hạn và mối quan hệ giữa NHTW với Quốc hội và 

Chính phủ. Theo xu hướng chung hiện nay, các NHTW hiện đại ngày càng trở nên độc 

lập với Chính phủ. Tính độc lập của NHTW thể hiện ở ba khía cạnh: độc lập về nhân 

sự, độc lập về xây dung, thực hiện chính sách và độc lập về tài chính. 

- Tiêu chí thứ ba: Về cấp độ độc lập của NHTW. Trên thế giới hiện nay, các 

NHTW thường được phân thành 4 cấp độ độc lập tự chủ gồm: Độc lập tự chủ trong 

thiết lập mục tiêu hoạt động; độc lập tự chủ trong thiết lập chỉ tiêu hoạt động; độc lập tự 

chủ trong lựa chọn công cụ điều hành; và độc lập tự chủ hạn chế. 

Trên cơ sở các tiêu chí này và kết hợp với kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với 

hệ thống ngân hàng các nước trên thế giới, đồng thời căn cứ vào yêu cầu đổi mới quản 

lý nhà nước đối với ngành Ngân hàng, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm xây dựng 

mô hình NHNN Việt Nam độc lập trong dài hạn.Trong lộ trình mang tính dài hạn, tác 

giả đề xuất xây dựng Mô hình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam độc lập trên hai khía 

cạnh: Độc lập trong thiết lập chỉ tiêu và mục tiêu hoạt động; và NHTW độc lập với 

Chính phủ, trực thuộc Quốc hội. 
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- Thứ nhất, để đảm bảo sự chính danh cũng như phù hợp với tên gọi chung trên 

thế giới hiện nay cần đổi tên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng Trung 

ương Việt Nam.  

Theo lịch sử phát triển, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập theo Sắc 

lệnh số 15/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thành lậpngày 6/5/1951 là tiền thân của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay. Việc đổi tên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thành Ngân hàng Trung ương Việt Nam cùng với những nỗ lực tăng cường mức độ độc 

lập và năng lực kỹ trị của NHTW sẽ thể hiện được cam kết của Nhà nước trong việc 

xây dựng một NHTW theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng chung của các nước 

trên thế giới. Theo kết quả khảo sát thực tế, khi hỏi về tên gọi cho phù hợp với vai trò, 

chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới, thì có 62% ý kiến đề 

nghị gọi là Ngân hàng Trung ương Việt Nam, 22% ý kiến là Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và 16% ý kiến đề nghị là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.  

Trong các giải pháp tiếp theo, nghiên cứu sinh sẽ gọi NHNN Việt Nam là NHTW 

Việt Nam.  

- Thứ hai, Sự độc lập của NHTW Việt Nam cần được pháp điển hóa trong Hiến 

pháp và Luật Ngân hàng Trung ương Việt Nam. Cụ thể là: 

+ Độc lập trong thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động 

* Quy định trong Hiến pháp: 

Hiến pháp năm 2013 mới quy định về thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết 

định CSTTQG (Mục 4, Điều 70), mà chưa qui định về điều kiện đảm bảo cho việc thực 

hiện này. Vì vậy trong thời gian tới, sửa đổi Hiến pháp phải có qui định về vị thế của 

NHTW Việt Nam, về mối quan hệ của NHTW với Quốc hội và Chính phủ trong việc 

quyết định và thực thi CSTTQG, trong  thực hiện chức năng và quyết định cơ cấu tổ 

chức; khẳng định cấp độ độc lập tự chủ của NHTW.  

Trong Hiến pháp cần có qui định địa vị pháp lý của NHTW và Thống đốc NHTW 

với các nội dung sau: 

(i) NHTW là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo 

pháp luật;  
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(ii) NHTW Việt Nam được độc lập trong thiết lập chỉ tiêu hoạt động và xa hơn nữa 

là độc lập trong thiết lập mục tiêu hoạt động;  

(iii) Thống đốc NHTW là người đứng đầu NHTW, do Quốc hội bầu, Các thành 

viên Hội đồng NHTW cũng do Quốc hội bầu; Nhiệm kỳ của Thống đốc NHTW và Hội 

đồng NHTW do luật định. Thống đốc chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả, báo cáo công 

tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo 

trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;  

(iv) Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của NHTW do luật định (Luật Ngân 

hàng trung ương Việt Nam). 

* Quy định trong Luật Ngân hàng Trung ương Việt Nam 

Khi được hiến định với vị trí pháp lý mới trong Hiến pháp như trên, Luật NHTW 

Việt Nam sẽ xây dựng lại trong đó khẳng định vị thế của NHTW Việt Nam là cơ quan 

chuyên môn về lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và 

chỉ tuân theo pháp luật; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tiền tệ, hoạt động 

ngân hàng và chức năng của NHTW. 

Khẳng định vai trò của NHTW Việt Nam trong việc hoạch định và thực hiện 

CSTT là được “quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm” và trình Quốc hội. Cụ thể: Nâng 

lên cấp độ độc lập thứ hai theo tiêu chí của IMF: NHTW được giao trách nhiệm quyết 

định CSTTQG, chế độ tỷ giá, nhưng NHTW không được xác định mục tiêu hoạt động, 

mà Quốc hội sẽ quyết định mục tiêu. Sau đó, NHTW có quyền quyết định chỉ tiêu hoạt 

động cho mục tiêu đã được xác định và quyết định việc sử dụng các công cụ để thực hiện 

CSTTQG. 

Trong tương lai xa hơn, Hiến pháp và Luật NHTW Việt Nam sẽ điều chỉnh để 

NHTW được “quyết định mục tiêu hoạt động” biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết 

định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra và giám sát việc 

thực hiện CSTT Quốc gia. 

+ Độc lập trong quan hệ với Chính phủ  

Ở hầu hết các nước trên thế giới, NHTW là một tổ chức điều tiết tiền tệ độc lập 

không nằm trong bộ máy hành pháp. Do vậy ở Việt Nam hiện nay, để nâng cao vai trò 
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của NHNN cần phải tiến hành cải cách hệ thống ngân hàng theo hướng xây dựng một 

ngân hàng trung ương độc lập hơn. Nếu là tổ chức điều tiết độc lập, NHNN có thể chủ 

động trong điều hành CSTT để bảo vệ sức mạnh của đồng tiền, ngăn chặn lạm phát, 

phục vụ sự phát triển của đất nước mà không quá lệ thuộc vào công việc hàng ngày của 

cơ quan hành pháp.  

Sự độc lập của NHTW Việt Nam với Chính phủkhông theo nghĩatuyệt đối, mà 

vẫn nằm trong mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nhà nước trong đó có Chính phủ. 

Sự độc lập tương đối này xuất phát từ nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước và hoạt 

động của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.Khi chuyển về trực thuộc Quốc hội, 

NHTW vẫn là cơ quan nhà nước và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực tiền tệ - ngân hàng. Để thực hiện tốt chức năng của mình, NHTW phải đặt dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và phối hợp chặt chẽ với Chính 

phủ, các Bộ ngành trong hoạch định và thực thi CSTT,... 

NHTW là một định chế tài chính công quyền, hoạt động của nó mang tính nhạy 

cảm và có ảnh hưởng trực tiếp đối với nền kinh tế không giống quản lý nhà nước của 

các cơ quan Bộ, ngành khác.CSTTQG tác động tới mọi chủ thể trong xã hội, do vậy nếu 

có sự can thiệp sâu từ Chính phủ sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý vĩ mô. Theo đó, 

Hiến pháp cần quy định NHTW có vị trí pháp lý độc lập với Chính phủ nhằm bảo đảm 

sự độc lập, linh hoạt, minh bạch trong hoạch định và thực thi CSTT, bảo đảm được sự 

ổn định giá trị đồng tiền. NHTWsẽ được điều chỉnh giống như địa vị pháp lý của Kiểm 

toán Nhà nước hiện nay. Trên cơ sở hiến định, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

cũng cần có sự thay đổi để khẳng định vị trí pháp lý của NHTW Việt Nam là NHTW 

theo đúng nghĩa của nó. Kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh về trong tương lai NHNN 

nên thuộc cơ quan nào cho thấy: có 42% phiếu cho rằng nên thuộc Chính phủ, có 58% 

phiếu cho rằng nên thuộc Quốc hội. (Phụ lục 2) 

- Thứ ba, Ngân hàng trung ương được độc lập tương đối về tổ chức, nhân sự, tài 

chính 

+ Độc lập về tổ chức: Theo hướng đề xuất, NHTW Việt Nam được tổ chức và 

quản lý tập trung thống nhất, gồm NHTW, NHTW khu vực và các đơn vị sự nghiệp. 
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Quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của NHTW, Thống đốc NHTW quy định cụ 

thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc 

NHTW. 

+ Độc lập về tài chính: Để thực thi tốt CSTT, NHTW cần phải thu hút được một 

đội ngũ đông đảo những chuyên gia đầu ngành về tài chính - ngân hàng. Muốn vậy, 

NHTW phải cạnh tranh được với các đơn vị trong nền kinh tế, kể cả các NHTM về điều 

kiện làm việc và chế độ lương, thưởng. Để làm được việc đó, Thống đốc ngân hàng cần 

được trao quyền độc lập trong việc quy định sử dụng những khoản thặng dư trong hoạt 

động ngân quỹ, chuyển tiền điện tử hay quản lý quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia để xây 

dựng cơ chế tiền lương, thưởngcho phù hợp. Hơn nữa, các khoản thu, chi sẽ hợp lý hơn 

khi NHTW được quyền tự chủ về tài chính. Có như vậy NHTW mới có được nguồn lực 

để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao có đủ năng lực, trình độ để đảm đương thực 

thi chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. 

+ Độc lập về nhân sự: Thống đốc NHTW và Hội đồng NHTW là người do Quốc 

hội bầu. Nhiệm kỳ của Thống đốc và Hội đồng NHTW do luật định. Thống đốc chịu 

trách nhiệm và báo cáo kết quả trước Quốc hội. 

Ngoài ra, để nâng cao vai trò và chất lượng của hoạt động phản biện trong việc thi 

hành chính sách, Thống đốc NHTW được trao quyền quyết định và chủ động trong việc 

thành lập Hội đồng tư vấn CSTTQG, trong đó quy tụ những chuyên gia đầu ngành có 

kinh nghiệm quản lý về ngân hàng của các nước phát triển và am hiểu về điều kiện kinh 

tế - xã hội Việt Nam. 

- Thứ tư, NHTW hoạt động theo cơ chế Hội đồng và trách nhiệm người đứng đầu. 

Bộ máy lãnh đạo, điều hành NHTW Việt Nam bao gồm: Hội đồng NHTW và 

Thống đốc NHTW, trong đó phải có sự tách bạch giữa điều hành hành chính và quản trị. 

Điều hành NHTW được thực hiện bởi Ban điều hành, còn quản trị được thực hiện bởi 

HĐQT. HĐQT là cơ quan hoạch định chính sách trong lĩnh vực tiền tệ, làm việc theo 

nguyên tắc tập thể, còn Ban điều hành có trách nhiệm đưa chính sách đó vào cuộc sống. 

Nếu NHNN được thiết kế theo mô hình quản trị này sẽ tạo ra được phương thức quản trị 

ngân hàng mang tính tổng thể, định hướng chiến lược lâu dài, tránh được hiện tượng thụ 
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động, mang nặng tính hành chính mệnh lệnh trong điều hành. Bên cạnh đó, hoạt động 

của Ban điều hành cũng phải bảo đảm tính minh bạch thông qua các hoạt động kiểm 

toán, kiểm soát nội bộ của NHNN. 

Kết quả khảo sát do nghiên cứu sinh thực hiện cho thấy 73% ý kiến cho rằng cơ 

chế Hội đồng Thống đốc hay Hội đồng NHTW sẽ phù hợp với NHNN trong thời gian 

tới, chỉ có 27% ý kiến cho rằng cơ chế Thủ trưởng là phù hợp. 

- Thứ năm, mục tiêu hoạt động của NHNN là “ổn định giá trị đồng tiền và bảo 

đảm an toàn hoạt động ngân hàng” và từng bước tiến tới thực hiện chính sách “lạm phát 

mục tiêu”. 

Theo Điều 4 Luật NHNN Việt Nam, NHNN hiện đang thực hiện CSTT đa mục 

tiêu bao gồm: lạm phát, an toàn hệ thống ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, cán cân thanh 

toán, trong đó là ổn định giá trị đồng tiền và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống 

ngân hàng là mục tiêu tối cao, còn lại là hệ quả của việc đạt được các mục tiêu tối cao. 

Do vậy, chỉ nên xác định mục tiêu của NHNN là “bảo đảm an toàn hoạt động của hệ 

thống ngân hàng và ổn định giá trị đồng tiền trong nền kinh tế”. Mục tiêu rõ ràng như 

vậy sẽ giúp NHTW kiểm soát được rủi ro thuộc lĩnh vực quản lý của mình.  

Tới khi NHTW đã có được vị trí độc lập và các điều kiện kinh tế, tài chính – tiền 

tệ phù hợp, thì có thể áp dụng cơ chế “Lạm phát mục tiêu”. Từ giữa thập niên 1990, cơ 

chế lạm phát mục tiêu theo mô hình CSTT mới được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước và 

giúp các nước này bình ổn môi trường vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Đó là xu thế khách 

quan mà các nước đang phát triển sớm hay muộn sẽ phải đi theo. Lạm phát mục tiêu là 

một trong những khuôn khổ của CSTT, theo đó NHTW thông báo một số mục tiêu 

trung và dài hạn về lạm phát và cam kết thực hiện. Để làm được điều này, NHTW phải 

có thẩm quyền đủ để theo đuổi mục tiêu lạm phát và tự chủ quyết định các công cụ thực 

hiện CSTT, được sử dụng các phương tiện nhằm đạt mục tiêu đề ra. Ngoài ra, các cá 

nhân, tổ chức cũng phải được thông báo đầy đủ về nội dung CSTT và việc thực hiện. 

Đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo định kỳ về tình hình lạm phát, báo 

cáo hàng năm về tình hình và định hướng CSTT, cam kết của Quốc hội, Chính phủ, bộ, 

ngành, địa phương về thực hiện mục tiêu lạm phát đề ra. 



155 
 

Về nội dung này, kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh cho thấy: có 92% ý kiến 

được hỏi cho rằng trong thời gian tới NHNN nên thực hiện việc theo đuổi Chính sách 

lạm phát mục tiêu, chỉ 8% ý kiến cho rằng không cần. 

- Thứ sáu, Trách nhiệm giải trình 

Tính độc lập của NHTW phải đi kèm với yêu cầu chịu trách nhiệm giải trình và 

minh bạch. Thống đốc NHTW theo định kỳ hoặc theo đề nghị của Quốc hội phải có 

trách nhiệm giải trình trước Quốc hội về các quyết định chính sách trong phạm vi chức 

năng và thẩm quyền được giao theo luật định.Trong thời gian Quốc hội không họp, 

NHTW chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, 

Thống đốc NHTW còn chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan thông tấn, báo chí, các 

tổ chức và công dân,... 

4.2.6. Các giải pháp tạo điều kiện, hỗ trợ trong quản lý nhà nước đối với các 

ngân hàng thương mại 

4.2.6.1. Phát triển nhanh hạ tầng công nghệ hiện đạingành ngân hàng 

Hiện đại hoá toàn diện, đồng bộ công nghệ ngân hàng của NHNN và các NHTM 

trên các mặt về nghiệp vụ, quản lý và phương tiện kỹ thuật. Tiếp cận nhanh, vận hành 

có hiệu quả và làm chủ được các ứng dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến. 

- Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý của NHNN theo Dự án Hệ thống thông tin 

quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) và triển khai đồng bộ các dự án bổ trợ 

liên quan; 

- Trên cơ sở kết quả của Dự án FSMIMS, xây dựng và triển khai tiếp một số dự 

án để hỗ trợ, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thông tin của NHNN đáp ứng yêu cầu 

quản lý điều hành cho giai đoạn 2016-2020; 

+ Đối với hoạt động thanh tra giám sát: Xây dựng hạ tầng công nghệ bao gồm hệ 

thống công nghệ phần cứng, phần mềm ứng dụng, đường truyền. Thành lập kho thông 

tin, dữ liệu phục vụ cho công tác thanh tra giám sát gồm: các thông tin vĩ mô, vi mô, kết 

nối với kho dữ liệu của các NHTM để thu thập thông tin; chia sẻ kết nối với kho dữ liệu 

của CIC, BHTG, cơ quan thanh tra giám sát của Bộ Tài chính và các kho dữ liệu khác; 

xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm và hệ thống giám sát an toàn vĩ mô; 
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+ Đối với lĩnh vực thanh toán: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thanh toán liên ngân 

hàng quốc gia theo hướng hiện đại an toàn, hiệu quả ngang tầm trình độ phát triển của 

thế giới; xây dựng Trung tâm thanh toán bù trừ tự động phục vụ cho các giao dịch bán 

lẻ; kết nối hoạt động hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán tiền giao dịch trái phiếu 

Chính phủ với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN để thực hiện 

quyết toán trái phiếu Chính phủ tại NHNN; kết nối hệ thống thanh toán điện tử liên 

ngân hàng với hệ thống Kho bạc nhà nước và thực hiện việc thanh toán tập trung tài 

khoản Kho bạc Nhà nước tại NHNN; 

+ Ứng dụng công nghệ vào các hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN như: Cải 

tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực, tái cấu trúc tổ chức khối chính sách; quản 

trị năng lực nội bộ: quản trị nguồn nhân lực, kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro, văn 

phòng điện tử; xây dựng Trung tâm dữ liệu trung ương có tính mở cao của NHNN; đổi 

mới cơ cấu tổ chức, quy trình hóa toàn bộ hoạt động của đơn vị chuyên trách về công 

nghệ thông tin ngành ngân hàng; hướng tới cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến. 

4.2.6.2. Đẩy mạnh công tác thông tin, minh bạch hóa hoạt động ngân hàng 

- Chuẩn hóa công tác xây dựng, công bố các báo cáo tài chính và các thông tin 

liên quan khác của các TCTD, tăng cường áp dụng các chuẩn mực kế toán, báo cáo, 

thông tin theo thông lệ quốc tế; 

- Xây dựng Chiến lược truyền thông ngành ngân hàng đến năm 2025; thực hiện Đề 

án Chương trình đánh giá ổn định khu vực tài chính (FSAP); từng bước xây dựng và công 

bố Báo cáo lạm phát, Báo cáo ổn định tài chính và một số báo cáo định kỳ đánh giá về tiền 

tệ và hoạt động khác của hệ thống ngân hàng Việt Nam; 

- Phát triển hệ thống thông tin tín dụng và hoạt động xếp hạng tín nhiệm gồm: (i) 

Nâng cao năng lực của Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC) và cho phép 

phát triển thêm tổ chức thông tin tín dụng thuộc các thành phần kinh tế khác theo luật 

pháp hiện hành nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng 

của các thành phần kinh tế nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và cá nhân; 
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(ii) Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với các 

TCTD; 

- Hình thành và duy trì có hiệu quả các kênh đối thoại, tham vấn chính sách giữa 

NHNN và các đối tác liên quan như: Tổ chức đối thoại thường xuyên giữa NHNN với đại 

diện của các NHTM để trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách và tình hình thị trường; 

tăng cường vai trò của Hiệp hội ngân hàng trong việc tham vấn chính sách, tuyên truyền, 

quảng bá nhằm tạo được sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện những cơ chế, 

chính sách của NHNN; chủ động đối thoại, tham vấn với các đại diện của các tổ chức tài 

chính tiền tệ quốc tế, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức hiệp hội ngành nghề 

và các đối tác liên quan khác. 

4.2.6.3. Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của NHNN. Tăng cường quan hệ 

hợp tác chặt chẽ giữa NHNN với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như: IMF, WB, 

ADB, mở rộng và duy trì sự hợp tác song phương với NHTW, các tổ chức, Chính phủ 

các nước, mở rộng tham gia các tổ chức và diễn đàn hợp tác quốc tế và khu vực, đặc 

biệt là trong ASEAN; 

- Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài thông qua hỗ trợ kỹ thuật, 
tư vấn chính sách và hỗ trợ đào tạo từ các đối tác để nhanh chóng nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ ngành ngân hàng, thực hiện 
thành công các nhiệm vụ chiến lược. 

4.2.6.4. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại phải đặt trong mối quan hệ 
với tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng  

Tái cơ cấu hệ thống NHTM là một bộ phận không tách rời của quá trình tái cơ cấu 
nền kinh tế. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế đã khẳng định tái cơ cấu các TCTD là 
một trong ba trọng tâm cần thực hiện để hướng tới mục tiêu trong dài hạn là chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình 
thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, 
nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế trong nước, hàng nghìn doanh nghiệp nói chung và 
các ngân hàng nói riêng đang gặp không ít những thời cơ và thách thức, Chính phủ Việt 
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Nam đang thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế một cách mạnh mẽ nhằm đưa kinh tế vĩ mô 
ổn định và phát triển trong đó từ chính “tim, phổi” của nền kinh tế là các hoạt động của 
hệ thống ngân hàng. Điều đó được thực hiện đồng bộ cả về mặt thời gian, nội dung, tiến 
độ, bao gồm: Tái cơ cấu đầu tư công; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và Tái cơ cấu 
hệ thống ngân hàng. 

Việc phát triển và hoàn thiện mô hình của hệ thống ngân hàng phù hợp với yêu 
cầu mới của nền kinh tế, sẽ tạo cơ sở thực hiện tốt vai trò huy động và phân bổ nguồn 
lực theo tín hiệu thị trường và theo chỉ dẫn của các chính sách liên quan; đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao về vốn và thanh toán thông suốt của các hoạt động kinh tế; hướng 
nền kinh tế chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới, phát triển đi vào chiều sâu thay 
thế mô hình phát triển chủ yếu theo chiều rộng, hiệu quả thấp trong giai đoạn vừa qua. 

Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cũng phụ thuộc 
nhiều vào kết quả tái cấu trúc các bộ phận, khu vực khác. Là huyết mạch của nền kinh 
tế, hệ thống ngân hàng phải thường xuyên chịu tác động trực tiếp và gián tiếp từ các bộ 
phận khác trong nền kinh tế. Việc xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nói riêng và 
lành mạnh hóa hoạt động của khu vực ngân hàng nói chung sẽ khó đạt được kết quả cao 
khi hoạt động từ các khu vực khác của nền kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp 
hoạt động kém hiệu quả; hoạt động đầu tư công còn dàn trải, lãng phí; sự phát triển của 
các lĩnh vực, ngành nghề trong nền kinh tế vẫn còn hạn chế, chưa tạo được chuyển biến 
cần thiết để có thể tăng sức thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn ngân hàng.  

4.3. Một số kiến nghị 
4.3.1. Kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ 
Đổi mới quản lý nhà nước đối với các TCTD nói chung và NHTM nói riêng trong 

giai đoạn hiện nay là yếu tố then chốt để đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển 
nhanh, bền vững và chủ động hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới theo chủ 
trương của Đảng, Chính phủ. Quá trình đó chắc chắc sẽ gặp không ít khó khăn, thách 
thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, có sự lãnh đạo sát sao của Đảng, nhà nước 
trong việc tiếp tục xây dựng hệ thống ngân hàng tiên tiến, hiện đại, kiên trì thực hiện 
mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất định sẽ thành công trong công 
cuộc đổi mới. 

Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp, Luật NHNN Việt Nam, 
Luật các TCTD và các văn bản qui phạm có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng 
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theo hướng ngày càng phù hợp với yêu cầu của nền KTTT định hướng XHCN và hội 
nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ ưu tiên nguồn lực cho thực hiện CSTT nhằm tiếp tục 
tạo điều kiện cho hệ thống NHTM phát triển qui mô và trình độ ngang tầm khu vực. Cụ 
thể: 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN một cách đồng bộ, hiện đại 
trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của KTTT và hội nhập kinh tế sâu rộng 

Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN, trọng tâm 
là xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng các cơ chế, chính sách về quyền sở hữu tài 
sản, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu 
số, các quy định về phá sản, giải thể, cạnh tranh... Xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, 
thông suốt các thị trường hàng hóa, lao động, chứng khoán, bất động sản, khoa học 
công nghệ và các loại thị trường khác, bảo đảm phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực cho phát triển. Trong thiết kế và vận hành thể chế KTTT định hướng XHCN cần 
tiếp tục hoàn thiện đồng bộ 3 bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế có quan hệ hữu cơ: 
(1) Hệ thống pháp luật, quy tắc, chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành vi và giao dịch kinh 
tế; (2) Các thể chế về chủ thể và các yếu tố, các loại thị trường trong nền kinh tế; (3) Cơ 
chế thực thi, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh và xử lý vi phạm trong nền kinh tế; 

- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 
nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái 
vốn đầu tư ngoài ngành, giảm và bán toàn bộ vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà 
nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo nguyên tắc thị trường và lộ trình đã được 
phê duyệt. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. 
Hoàn thiện thể chế định giá tài sản, kể cả đất đai, tài sản vô hình trong cổ phần hóa. Tách 
bạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích. Tách chức năng chủ 
sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp 
nhà nước. Nghiên cứu sớm thành lập cơ quan chuyên trách ngang bộ làm đại diện chủ sở 
hữu đối với DNNN. 

- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; đẩy mạnh cơ 
cấu lại thị trường tài chính, nhất là tái cơ cấu thị trường chứng khoán, thị trường bảo 
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hiểm, hệ thống NHTM và xử lý nợ xấu của nền kinh tế (bao gồm nợ xấu của các 
NHTM, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp...).  

- Thực hiện các chính sách tín dụng, lãi suất, tỉ giá, các công cụ của Ngân hàng 
Nhà nước theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản được vận hành thông 
suốt, phù hợp cung - cầu. Hoàn thiện thể chế về giá, phí, về cạnh tranh và kiểm soát độc 
quyền trong kinh doanh.  

- Đổi mới chính sách đất đai để khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất 
đai và tài sản, kết cấu hạ tầng trên đất. Xây dựng các thể chế hình thành thị trường sơ 
cấp, thứ cấp về đất đai, kể cả đất nông nghiệp thay thế cho cách thức giao đất, cho thuê 
đất, bảo đảm thị trường về đất đai hoạt động công khai, minh bạch và trật tự.  

- Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng, quy hoạch và phân 
công, phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương. Xây dựng quy hoạch phát 
triển kinh tế vùng trên cơ sở lợi thế so sánh của từng địa phương, khắc phục không gian 
kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Tạo lập thể chế kinh tế đặc thù, đẩy mạnh 
cho các địa phương, vùng kinh tế trọng điểm thực sự trở thành đầu tàu, động lực lan tỏa 
vùng ngoại vi và cả nước. Hoàn thiện thể chế phân công, phân cấp giữa Trung ương và 
địa phương, vừa bảo đảm tập trung thống nhất của nền kinh tế, vừa phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của địa phương. Đổi mới hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia và địa phương. 

- Kiên trì và ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, 
tạo tiền đề cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế. Để thực hiện 
các mục tiêu này, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì tỷ giá hợp lý, 
quản lý tốt thị trường ngoại hối và thị trường vàng. Đặc biệt là phải tập trung quản lý 
chặt chẽ thị trường bất động sản, không để xảy ra tiêu cực, đổ vỡ, nhất là tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát an toàn dư nợ tín dụng cho vay đầu tư bất động sản của các ngân 
hàng; tăng cường quản lý, kiểm soát lãi suất minh bạch, ổn định và giảm dần lãi suất 
phù hợp với mức giảm lạm phát và tốc độ tăng trưởng. Các bộ, ngành và các địa 
phương kiên trì thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên; 
tiếp tục rà soát, điều chuyển, cắt giảm vốn đầu tư công theo kế hoạch gắn với kiểm soát 
chặt chẽ đầu tư của DNNN; 
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- Tiến hành đồng bộ các nội dung của tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh tiến trình 
tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ thực hiện thành 
công tái cơ cấu hệ thống tài chính, trọng tâm là hệ thống các NHTM và các tổ chức tài 
chính theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI. 

- Phát triển đồng bộ thị trường tài chính và dịch vụ tài chính 
+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính và dịch vụ tài chính: 

Hoàn thiện khung pháp lý điều tiết hệ thống thị trường tài chính và dịch vụ tài chính để 
tăng cường điều tiết vĩ mô của Nhà nước và thực hiện giám sát hiệu quả các hoạt động 
trên thị trường; thúc đẩy sự phát triển của hệ thống các thị trường tài chính theo chiều 
sâu trên cơ sở đa dạng hóa các định chế tài chính, các hàng hóa trên thị trường tài chính. 

Nghiên cứu sửa đổi Luật chứng khoán. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm; các cam kết quốc tế về dịch vụ bảo 
hiểm. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm theo yêu cầu của thị trường. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển đồng bộ thị trường 
dịch vụ kế toán, kiểm toán, định mức tín nhiệm, tư vấn thẩm định giá, tư vấn thuế, đại lý 
hải quan. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật kiểm toán độc lập. Phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan hoàn thiện các chính sách để thúc đẩy sự phát triển các sản phẩm, dịch vụ 
thanh toán không dùng tiền mặt cung cấp an toàn cho xã hội; đa dạng hóa dịch vụ thanh 
toán, đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử. 

+ Tiếp tục hoàn hiện cấu trúc của thị trường chứng khoán 
Cơ cấu lại thị trường chứng khoán đảm bảo sự phát triển đồng bộ, cân đối giữa thị 

trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ phái sinh. Xây dựng cơ 
chế kết nối giữa thị trường tiền tệ với thị trường vốn, thị trường bảo hiểm. Tiếp tục phát 
triển thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu 
công ty. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế niêm yết cổ 
phiếu, trái phiếu và huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Đa dạng hóa các loại 
hình sản phẩm trên thị trường tài chính. Tăng cung hàng hóa cho thị trường chứng 
khoán và cải thiện chất lượng nguồn cung thông qua việc đẩy mạnh phát hành mới và 
niêm yết mới, đa dạng hóa các công cụ tài chính để hoàn thiện cấu trúc thị trường. 

Xây dựng và triển khai hoạt động công bố thông tin cho các công ty đại chúng 
theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị công 
ty, quản trị rủi ro và hình thành cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nhỏ. 
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Hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính để thúc đẩy và đa dạng hóa sự tham gia 
của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong nước, khuyến khích các nhà đầu tư tham 
gia thị trường; kết nối Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam với các Sở giao dịch 
chứng khoán trong khu vực ASEAN. 

+ Tiếp tục tái cấu trúc thị trường bảo hiểm, mở rộng, phát triển và nâng cao chất 
lượng sản phẩm bảo hiểm; Hướng dẫn tiêu chí đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm để đảm 
bảo việc tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động, thường xuyên và kịp 
thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo mức độ an toàn vốn của các 
doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư và khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật... 

- Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ thỏa đáng đối với đội 
ngũ cán bộ có trình độ cao, chuyên môn sâu, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy tối 
đa năng lực, sức sáng tạo của mình, cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước. 

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động hội nhập quốc 
tế, tham gia và khai thác có hiệu quả lợi ích kinh tế các hiệp định tự do hóa kinh tế song 
phương và đa phương, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tránh lệ thuộc vào 
một thị trường, một đối tác cụ thể. Hoàn thiện thể chế phòng ngừa và giảm thiểu tranh 
chấp quốc tế; sớm hoàn thiện tương trợ tư pháp phù hợp với pháp luật quốc tế. 

4.3.2. Kiến nghị về sự phối hợp giữa Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ 
Nếu coi việc ổn định mặt bằng giá tạo nền tảng cho phát triển kinh tế là mục tiêu 

hàng đầu của NHTW thì cần phải kết hợp chặt chẽ giữa CSTT với CSTK. Từ góc độ lý 
thuyết và tình hình thực tế ở Việt Nam cho thấy, CSTK là tác nhân quan trọng (nếu 
không nói là quan trọng nhất) ảnh hưởng tới mặt bằng giá cả. Kết hợp một cách hợp lý 
và tối ưu hai chính sách này sẽ làm gia tăng mức độ tín nhiệm của chính sách, từ đó góp 
phần đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững. Tuy nhiên trên thực tế, sự phối hợp 
giữa hai chính sách này luôn phải đối mặt với các vấn đề như: Tính thời điểm, liều 
lượng can thiệp cũng như xác lập không gian hoạt động cho từng chính sách như thế 
nào là hợp lý. Trong thời gian qua ở Việt Nam, với sự lấn lướt của CSTK khiến không 
gian CSTT bị thu hẹp, dẫn tới khả năng phát huy tác dụng của mỗi chính sách bị hạn 
chế [23]. CSTK cần có sự điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 
công để hạn chế áp lực bội chi NSNN; Nhà nước cần có giải pháp tăng thu để khắc 
phục khó khăn cho ngân sách, giảm gánh nặng về thiếu hụt ngân sách lên CSTT. Trong 
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điều hành vĩ mô, cần sự phối hợp giữa Bộ Tài chính và NHNN thông qua thực hiện 
CSTK và CSTT để xác định liều lượng cung ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế nhằm đảm 
bảo tính ổn định của hệ thống tài chính nói riêng và an toàn vĩ mô nói chung,... [60]. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả sự phối hợp CSTK và CSTT. Cần xác định mục 
tiêu, trọng tâm phối hợp. Bộ Tài chính và NHNN phải có sự phối hợp trong việc xác 
định mục tiêu vĩ mô ưu tiên và trọng tâm phối hợp trong từng thời kỳ và phải tuân thủ 
điều phối chung cho mục tiêu đó; Bảo đảm tính nhất quán giữa các mục tiêu chính sách 
ngắn hạn và dài hạn trong phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ. Về ngắn hạn, CSTK 
và CSTT cần phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát ở mức dưới một con số và hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ngăn chặn tình trạng phá sản của 
doanh nghiệp. Về dài hạn, CSTK nên hướng tới việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tăng trưởng bền vững; trong khi đó, CSTT kiên trì 
mục tiêu ổn định lạm phát không chỉ trong thời kỳ có lạm phát cao mà ngay cả thời kỳ 
lạm phát thấp nhằm tạo lập niềm tin cho thị trường, xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô 
ổn định. 

4.3.3. Kiến nghị về sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước với các bộ, ngành, 
địa phương 

- Chính sách an toàn vĩ mô phải đượcđặt trong một mối quan hệ phối hợp với các 
chính sách kinh tế khác. Để hiện thực hóa mục tiêu ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ, 
cần có sự phối hợp giữa NHNN với các Bộ, ngành (Bộ Tài chính, Ủy ban 
Chứng khoán,...) trong việc giám sát an toàn vĩ mô và vi mô; 

- Các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với NHNN trong việc xử lý nợ 
xấu, nhất là nợ của DNNN và nợ xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN. Tiếp tục đẩy mạnh 
tái cơ cấu doanh nghiệp theo Đề án được Chính phủ phê duyệt nhằm hỗ trợ tích cực hơn 
cho thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống TCTD và tái cơ cấu nền kinh tế. 

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp có hiệu quả hơn nữa các giải 
pháp nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu 
thụ, khuyến khích tiêu dùng, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong sản xuất,… Các bộ, ngành, địa phương còn phải tiếp tục phối hợp 
điều hành đồng bộ, hiệu quả các CSTK, CSTT và giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà 
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nước quy định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô 
cả trước mắt và trong trung hạn.  

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần phối hợp thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó 
khăn, triển khai các dự án nhằm đẩy nhanh hơn nữa tỷ lệ giải ngân; tháo gỡ khó khăn, 
đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm trong công nghiệp 
và hạ tầng giao thông; UBND các tỉnh, thành phố cần bảo đảm thực hiện tốt công tác 
giải phóng mặt bằng, tái định cư để các dự án đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án 
ODA, vay vốn tín dụng nước ngoài,… 

Thực hiện tốt việc phối hợp này giúp cho NHNN có được thông tin chính xác, kịp 
thời và sự hỗ trợ của các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa NHNN với 
các Bộ, ngành giúp kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thực hiện tốt các chính sách 
quản lý thị trường, điều chỉnh tăng giá các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu tại thời điểm 
thích hợp; phối hợp cung cấp số liệu, cũng như kết quả phân tích đánh giá, nhận định 
tình hình, đảm bảo sự thống nhất, công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

Mục tiêu của ngành Ngân hàng là hướng tới xây dựng, phát triển hệ thống 

NHTM Việt Nam ổn định, bền vững, an toàn, hiệu quả, có thể đương đầu với những cú 

sốc về kinh tế, tài chính xảy ra trong nước và trên thế giới.  

Để đạt được mục tiêu trên, toàn ngành ngân hàng cần nỗ lực trong việc đổi mới 

môi trường pháp lý và cơ cấu lại hoạt động nghiệp vụ trên cơ sở cơ cấu lại mô hình tổ 

chức của toàn hệ thống. Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện hệ thống giải pháp 

hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ - ngân hàng cho phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế đất nước trong bối cảnh mới; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN theo 

hướng xây dựng mô hình NHTW để tăng cường tính độc lập gắn với trách nhiệm giải 

trình, minh bạch và hiệu quả; hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát ngân hàng theo 

hướng tăng thẩm quyền và tính độc lập của cơ quan thanh tra, giám sát trên cơ sở tổ 

chức thống nhất cơ quan TTGSNH từ trung ương tới địa phương dưới sự quản lý trực 

tiếp của Thống đốc NHNN; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thông qua 

đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trong toàn ngành; cơ cấu lại toàn diện, triệt để hệ thống NHTM để bảo đảm 
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năng lực cạnh tranh, hoạt động an toàn và lành mạnh, từng bước tiếp cận những tiêu 

chuẩn quốc tế trong hoạt động ngân hàng phù hợp với điều kiện Việt Nam, cùng các 

giải pháp mang tính hỗ trợ để tạo điều kiện cho quản lý nhà nước đối với các NHTM 

ngày càng hiệu quả. Giải pháp quan trọng nhất trong số các giải pháp đề xuất là hướng 

tới xây dựng NHNN Việt Nam trở thành NHTW độc lập với đầy đủ điều kiện về địa vị 

pháp lý và chức năng, nhiệm vụ theo lộ trình cấu trúc lại tổ chức NHNN từ Trung ương 

đến hệ thống chi nhánh theo hướng tập trung, tinh gọn, hiện đại. Đồng thời tăng cường 

sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các cấp với NHNN trong quản lý nhà nước đối với các 

NHTM nhằm phát triển ổn định, bền vững về tài chính- ngân hàng trong nền kinh tế 

quốc dân. 

KẾT LUẬN 

        NHTM là nơi huy động phần lớn nguồn tiền của xã hội để đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội. Do vậy hoạt động của hệ thống nàykhông chỉ tác động trực tiếp đến sự phát 

triển chung của nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của nguồn tiền huy động 

từngười dân vàtổ chức. Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của NHTM và trách 

nhiệm của Nhà nước trong quản lý xã hội, nên tất yếucần có sự quản lý vĩ môđối với hệ 

thống NHTM nhằm đảm bảo ổn định tình hình tài chính – tiền tệ của quốc gia trong 

mọi hoàn cảnh. 

Nhiệm vụ cơ bản của quản lý nhà nước đối với hệ thống NHTM bao gồm việc 

tạo dựng môi trường pháp lý phù hợp, thuận lợi để hệ thống ngân hàng hoạt động an 

toàn, hiệu quả; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các loại hình ngân hàng phát 

triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh; thực hiện kiểm tra, giám sát xử lý các 

hoạt động vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; đồng thời định hướng 

phát triển và dự báo những biến động của nền kinh tế trong nước và quốc tế để các 

NHTM có những điều chỉnh cần thiết. 

Luận án Tiến sĩ về đề tài: “Quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương 

mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” đã luận giải có căn cứ khoa học về nội dung, 

hình thức và phương pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và phân tích, 

đánh giá thực trạng công tác này cùng với những kinh nghiệm quản lý đối với NHTM 
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một số quốc gia có hệ thống ngân hàng phát triển và có những nét tương đồng với Việt 

Nam. Trên cơ sở lý luận, thực tiễn và xu thế phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới, 

tác giả đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản quản lý của Nhà nước 

đối với các NHTM trong giai đoạn hiện nay. 

Trên cơ sở hệ thống giải pháp mang tính toàn diện, Luận án hướng vào việc 

nghiên cứu đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy NHNN trong ngắn hạn và lộ trình dài hạn 

hơn trong việc điều chỉnh mô hình NHNN hiện có thành NHTW có vị trí pháp lý độc 

lập, có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp với yêu cầu của hệ thống ngân hàng 

hiện đại trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Trong quá trình xây dựng mô hình NHNN theo hướng độc lập, cần nghiên cứu 

mô hình lý thuyết và kinh nghiệm của các nước một cách thận trọng. Có thể khẳng định 

rằng, khi đã giao thực hiện chức năng của một NHTW, thì NHNN sẽ có sự chủ động và 

linh hoạt nhiều hơn trong quá trình quản lý, điều hành chính sách và kiểm soát hệ 

thống. Hội nhập đang là xu thế chungđối với các nước trên thế giới, vì thế Việt Nam 

cũng không nằm ngoài xu thế đó. Hơn nữa, chúng ta cũng đang trong lộ trình thực hiện 

các cam kết quốc tế về tài chính – ngân hàng, do vậy thể chế, chính sách của Nhà nước 

về lĩnh vực này trong thời gian tới không được quá khác biệt với thông lệ chung.  

Từ những căn cứ thiết thực này, nghiên cứu sinh tin tưởng việc đề xuất một hệ 

thống giải pháp đồng bộ, trong đó có xây dựng mô hình NHTW độc lập sẽ góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các NHTM và là động 

lực thúc đẩy hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường 

hội nhập. 
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PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU HỎI 

Kính thưa quí Ông/Bà! 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với NHTM ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay, xin Ông/Bà cho biết ý kiến của mình về các câu hỏi 

dưới đây: (Ý kiến của Ông/bà được thể hiện bằng cách đánh dấu X vào ô theo 

phương án hỏi).  

Các nhóm đối tượng khảo sát:  

- Các công chức, viên chức đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước 

- Ngân hàng thương mại cổ phần: Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại 

thương, Ngân hàng VPbank. 

- Học viên cao học chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, Học viện Hành 

chính Quốc gia tại: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khu vực miền trung (Huế, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,...), Khu vực Tây 

Nguyên (Đắc Lăk, Đắc Nông, Gia Lai, Kontum) 

- Học viên cao học chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc 

gia 

1. Ông/bà đánh giá thế nào về việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công 

cụ và biện pháp để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia? 

 Chủ động 

 Chưa chủ động 

 Bị động 

2. Ông/bà đánh giá như thế nào về kết quả cải cách thể chế hành chính ở 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

Tốt 

Cơ bản đảm bảo 

Chưa đảm bảo 

3. Ông/bà đồng ý với qui định nào dưới đây về thực thi CSTT? 
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 Quy định về trần lãi suất huy động 

Quy định về trần lãi suất cho vay 

 

4. Chính sách tài khóa có tác động như thế nào đến CSTT? 

Tác động chi phối 

Tác động tương hỗ 

5. Theo ông/bà, các NHTM nhà nước có nên tham gia vào việc cho vay 

chính sách, vay theo chỉ định của Chính phủ không? 

Có  

Không 

6. Ngân hàng Nhà nước có nên tiếp tục chỉ định các NHTM thực hiện gói 
hỗ trợ lãi suất; tái cấp vốn; khoanh, xoá nợ các khoản vay của NHTM Nhà 
nước? 

Có 
Không 
7. Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động của 

các ngân hàng TMCPNN trong thời gian qua. 
Kết quả  hoạt động của các DNNN 
Cơ chế quản lý của Nhà nước  
Năng lực quản trị của các NHTM cổ phần nhà nước 
Hiệu quả đầu tư công  
8. Theo ông/bà, NHNN Việt Nam nên thực hiện vai trò nào dưới đây đối 

với chính sách tiền tệ? 
Được chủ động xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ 
Được chủ động thực hiện chính sách tiền tệ 
9. Ông/bà đánh giá thế nào về sự phối hợp thực hiện chính sách tài khóa 

và chính sách tiền tệ ở nước ta hiện nay? 
Tốt 
Khá tốt 
Chưa tốt 



175 
 

10. Theo ông/bà, trong thời gian tới NHNN có nên theo đuổi Chính sách 
lạm phát mục tiêu? 

Có  

Không 

11. Ông/bà đánh giá thế nào về việc thực thi CSTTQG của NHNN 

Tốt 

Chưa tốt 

Kém 

12. Đánh giá về mức độ an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng 

thương mại Việt Nam hiện nay? 

 An toàn 

Chưa thực sự an toà 

Không an toàn 

13. Theo ông/bà, hiện nay giải pháp xử lý nợ xấu nào dưới đây cần được 

ưu tiên? 

Thúc đẩy việc sáp nhập, hợp nhất các NHTM 

Tích cực xử lý nợ xấu của các NHTM 

Nâng cao hiệu quả hoạt động mua, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các khoản nợ của 

VAMC. 

14. Theo ông/bà, NHNN có nên góp vốn thành lập các doanh nghiệp đặc 

thù trong lĩnh vực ngân hàng? 

Có 

Không 

15. Ông/ bà đánh giá thế nào về công tác cấp và thu hồi giấy phép thành 

lập và hoạt động của các TCTD? 

Tốt 

Chưa tốt 

Kém 
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16. Theo ông/bà, Ngân hàng Nhà nước cần phải ưu tiên thực hiện mục 

tiêu nào dưới đây trong chính sách tiền tệ? 

Ổn định giá trị đồng tiền 

Chống lạm phát 

Tạo việc làm 

17. Theo ông/bà, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay đã thực sự 
đóng vai trò của một Ngân hàng trung ương hay chưa? 

Có 
Chưa 
18. Theo ông/bà, trong tương lai Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên 

thuộc cơ quan nào dưới đây? 
Chính phủ   
Quốc hội 
19. Tên gọi nào dưới đây phù hợp với vai trò, chức năng của Ngân hàng 

Nhà nước trong thời gian tới? 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Ngân hàng Trung ương Việt Nam 
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 
20. Theo ông/bà, cơ chế cơ chế lãnh đạo nào sau đây là phù hợp với 

NHNN Việt Nam trong thời gian tới  
Cơ chế một thủ trưởng  
Cơ chế Hội đồng Thống đốc hay Hội đồng NHTW 
21. Theo ông/bà, trong tương lai NHNN Việt Nam có nên bỏ chức năng 

đại diện vốn nhà nước tại các NHTMCP nhà nước hay không?  
         * Có 
         * Không 

22. Theo ông/bà, cơ cấu tổ chức bộ máy thanh tra, giám sát ngân hàng từ 
trung ương đến địa phương hiện đã hợp lý chưa? 

Hợp lý 
Tương đối hợp lý 
Chưa hợp lý 
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23. Ông/bà đánh giá thế  nào về  kết quả  tái cơ  cấu hệ  thống 
NHTM hiện nay so với Đề  án “Tái cơ  cấu hệ  thống TCTD Việt Nam 
giai đoạn 2011-2015” 

 Đảm bảo yêu cầu 

 Cơ bản đảm bảo 

Chưa đảm bảo 

24. Ông/bà đánh giá thế nào về năng lực quản lý của cán bộ, công chức từ 
cấp vụ trở lên trong bộ máy Ngân hàng Nhà nước? 

Đáp ứng yêu cầu  
Cơ bản đáp ứng yêu cầu 
Chưa đáp ứng yêu cầu 
25. Ông/bà đánh giá thế nào về năng lực quản lý của công chức ở ngân 

hàng nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố nơi mình công tác? 
Đáp ứng yêu cầu 
Cơ bản đáp ứng yêu cầu 
Chưa đáp ứng yêu cầu 
26. Ông/bà đánh giá thế nào về kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho ngành ngân hàng hiện nay? 
Đáp ứng yêu cầu 
Cơ bản đáp ứng yêu cầu 
Chưa đáp ứng yêu cầu 
27. Ông/ bà đánh giá thế nào về quản lý nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước 

hiện nay? 
Tốt 
Khá tốt 
Chưa tốt 
28. Ông/bà đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa NHNN với các cơ 

quan quản lý nhà nước khác (Bộ Tài chính, Thanh tra CP, Kiểm toán NN) trong 
thanh tra, giám sát hoạt động NHTM 

Đã phối hợp chặt chẽ 
Phối hợp tương đối chặt chẽ 
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Phối hợp chưa tốt  
29. Giám sát của NHNN đang thiên về các loại hình nào sau đây: 

Thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng 
Thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng  
Kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và 

ngân hàng với giám sát rủi ro 
30. Ông/bà đánh giá thế nào về việc thực hiện công tác dự báo, thống kê 

về tiền tệ - ngân hàng 

Tốt 

Chưa tốt 

Kém 

31. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc Ngân hàng Nhà nước công khai 

thông tin tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật? 

Tốt 

Chưa tốt 

Kém 

32. Ông /bà đánh giá thế nào về việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào 

lĩnh vực ngân hàng? 

Tốt 

Khá tốt 

Chưa tốt 

Nếu Ông/ Bà có ý kiến khác với những nội dung hỏi trên xin được ghi trực 

tiếp dưới đây, trân trọng cảm ơn! 

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
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PHỤ LỤC 2: Bảng tổng hợp kết quả Phiếu điều tra 

Tổng số phiếu phát ra: 1000 phiếu 

Tổng số phiếu thu về: 900  phiếu 

I. Nhóm câu hỏi về thể chế, chính sách 

2. Ông/bà đánh giá như thế nào về kết quả cải cách thể chế hành chính ở 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 143 16 

Cơ bản đảm bảo 648 72 

Chưa đảm bảo 109 12 

3. Ông/bà đồng ý với qui định nào dưới đây về thực thi CSTT? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Quy định về trần lãi suất huy động 412 46 

Quy định về trần lãi suất cho vay 488 54 

4. Chính sách tài khóa có tác động như thế nào đến CSTT? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tác động chi phối 471 52 

Tác động tương hỗ 429 48 

5. Theo ông/bà, các NHTM nhà nước có nên tham gia vào việc cho vay 

chính sách, vay theo chỉ định của Chính phủ không? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Có  332 37 

Không 568 63 

6. Ngân hàng Nhà nước có nên tiếp tục chỉ định các NHTM thực hiện gói 

hỗ trợ lãi suất; tái cấp vốn; khoanh, xoá nợ các khoản vay của NHTM Nhà 

nước? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Có  426 47 
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Không 474 53 

7. Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động của 

các ngân hàng TMCPNN trong thời gian qua 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Kết quả  hoạt động của các DNNN 72 8 

Cơ chế quản lý của Nhà nước  459 51 

Năng lực quản trị của các ngân hàng 309 34 

Kết quả đầu tư công  60 7 

8. Theo ông/bà, NHNN Việt Nam nên thực hiện vai trò nào dưới đây đối 

với chính sách tiền tệ? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Được chủ động xây dựng và thực hiện 

CSTT 

837 93 

Được chủ động thực hiện CSTT 63 7 

9. Ông/bà đánh giá thế nào về sự phối hợp thực hiện chính sách tài khóa và 

chính sách tiền tệ ở nước ta hiện nay? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 72 8 

Khá tốt 489 54 

Chưa tốt 339 38 

10. Theo ông/bà, trong thời gian tới NHNN có nên theo đuổi Chính sách 

lạm phát mục tiêu? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Có  828 92 

Không 72 8 

11. Ông/bà đánh giá thế nào về việc thực thi chính CSTTQG của NHNN 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 403 45 
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Chưa tốt 478 53 

Kém 19 2 

16. Theo ông/bà, Ngân hàng Nhà nước cần phải ưu tiên thực hiện mục tiêu 

nào dưới đây trong chính sách tiền tệ? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Ổn định giá trị đồng tiền 587 65 

Chống lạm phát 149 17 

Tạo việc làm 159 18 

14. Theo ông/bà, NHNN có nên góp vốn thành lập các doanh nghiệp đặc 

thù trong lĩnh vực ngân hàng? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Có 308 34 

Không 592 66 

II. Nhóm câu hỏi về tổ chức bộ máy 

17. Theo ông/bà, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay đã thực sự đóng 

vai trò của một Ngân hàng trung ương hay chưa? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Có 338 38 

Chưa 562 62 

18. Theo ông/bà, trong tương lai Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên 

thuộc cơ quan nào dưới đây? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Chính phủ   381 42 

Quốc hội 519 58 

19. Tên gọi nào dưới đây phù hợp với vai trò, chức năng của Ngân hàng 

Nhà nước trong thời gian tới? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 198 22 
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Ngân hàng Trung ương Việt Nam 561 62 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 141 16 

20. Theo ông/bà, cơ chế cơ chế lãnh đạo nào sau đây là phù hợp với NHNN 

Việt Nam trong thời gian tới  

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Cơ chế một thủ trưởng  245 27 

Cơ chế Hội đồng Thống đốc hay 

Hội đồng NHTW 

655 73 

21. Theo ông/bà, trong tương lai NHNN Việt Nam có nên bỏ chức năng đại 

diện vốn nhà nước tại các NHTM cổ phần nhà nước hay không?  

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Có 467 52 

Không 433 48 

III. Nhóm câu hỏi về tái cơ cấu hệ thống NHTM 

13. Theo ông/bà, hiện nay giải pháp xử lý nợ xấu nào dưới đây cần được ưu 

tiên? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Thúc đẩy việc sáp nhập, hợp nhất các 

NHTM 

308 34 

Tích cực xử lý nợ xấu của các NHTM 261 29 

Nâng cao hiệu quả hoạt động mua, xử lý 

nợ xấu, tái cơ cấu các khoản nợ của 

VAMC 

331 37 

27. Ông/ bà đánh giá thế nào về quản lý nợ xấu của NHNN hiện nay? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 29 3 

Khá tốt 357 40 

Chưa tốt 514 57 

 



183 
 

 

 

IV. Nhóm câu hỏi về thanh tra, giám sát ngân hàng 

22. Theo ông/bà, cơ cấu tổ chức bộ máy thanh tra, giám sát ngân hàng từ 

trung ương đến địa phương hiện đã hợp lý chưa? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Hợp lý 31 3 

Tương đối hợp lý 591 66 

Chưa hợp lý 280 31 

15. Ông/ bà đánh giá thế nào về công tác cấp và thu hồi giấy phép thành lập 

và hoạt động của các tổ chức tín dụng? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 278 31 

Chưa tốt 592 66 

Kém 30 3 

28. Ông/bà đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa NHNN với các cơ 

quan quản lý nhà nước khác (Bộ tài chính, Thanh tra CP, Kiểm toán NN) 

trong thanh tra, giám sát hoạt động NHTM 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Đã phối hợp chặt chẽ 193 21 

Phối hợp tương đối chặt chẽ 387 43 

Phối hợp chưa tốt  320 36 

29. Giám sát của NHNN đang thiên về các loại hình nào sau đây: 

Nhận xét Số phiếu Tỷ lệ % 

Thanh tra, giám sát việc chấp hành chính 

sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng 

405 45 

Thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt 

động của đối tượng  

75 8 
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Kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp 

hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và 

ngân hàng với giám sát rủi ro 

42 47 

V. Nhóm câu hỏi về nguồn nhân lực 

24. Ông/bà đánh giá thế nào về năng lực quản lý của cán bộ, công chức từ 

cấp vụ trở lên trong bộ máy Ngân hàng Nhà nước? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Đáp ứng yêu cầu  142 16 

Cơ bản đáp ứng yêu cầu 639 71 

Chưa đáp ứng yêu cầu 119 13 

25. Ông/bà đánh giá thế nào về năng lực quản lý của công chức ở ngân 

hàng nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố nơi mình công tác? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Đáp ứng yêu cầu  80 9 

Cơ bản đáp ứng yêu cầu 698 78 

Chưa đáp ứng yêu cầu 122 13 

26. Ông/bà đánh giá thế nào về kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

cho ngành ngân hàng hiện nay? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Đáp ứng yêu cầu 78 9 

Cơ bản đáp ứng yêu cầu 691 77 

Chưa đáp ứng yêu cầu 131 14 

VI. Nhóm câu hỏi về tái cơ cấu  

12. Đánh giá về mức độ an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng 

thương mại Việt Nam hiện nay? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

An toàn 217 24 

Chưa thực sự an toàn 632 70 
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Không an toàn 51 6 

 

 

23. Ông/bà đánh giá thế nào về kết quả tái cơ cấu hệ thống NHTM hiện nay 

so với Đề án “Tái cơ cấu hệ thống TCTD Việt Nam giai đoạn 2011-2015” 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Đảm bảo yêu cầu 98 11 

Cơ bản đảm bảo 691 77 

Chưa đảm bảo 111 12 

30. Ông/bà đánh giá thế nào về việc thực hiện công tác dự báo, thống kê về 

tiền tệ - ngân hàng 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 241 27 

Chưa tốt 577 64 

Kém 82 9 

31. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc Ngân hàng Nhà nước công khai thông 

tin tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật? 

Nhận xét Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 339 38 

Chưa tốt 550 61 

Kém 11 1 

32. Ông /bà đánh giá thế nào về việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào 

lĩnh vực ngân hàng? 

Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % 

Tốt 217 24 

Khá tốt 537 60 

Chưa tốt 146 16 
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PHỤ LỤC 3 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.4a: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.4b: Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành của Trụ sở chính 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.4c: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Sở giao dịch 

Sơ đồ 3.4: Hệ thống tổ chức Ngân hàng Công thương Việt Nam 

 

 

PHỤ LỤC 4: Hộp Phương pháp đo lường mức độ độc lập của NHTW 

của GMT và Cukierman 

Trụ sở chính 

Phòng giao 
dịch 

Quỹ tiết 
kiệm 

Hội đồng quản trị 

Phó TGĐ 

Tổng giám đốc 

Bộ máy giúp việc 

Ban kiểm soát 

Kế toán trưởng Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ 

Phó TGĐ 

Giám đốc 

Tổ kiểm tra 
nội bộ 

Các phòng 
chuyên môn 
nghiệp vụ 

Phòng giao 
dịch 

 

Quỹ tiết 
kiệm 

 

Trưởng 
phòng kế 

toán 



187 
 

GMT (1991) đánh giá mức độ tự chủ của NHTW của 18 nước 

OECD trên hai phương diện: tự chủ về chính trị và tự chủ về kinh tế. 

Tự chủ về chính trị là khả năng của NHTW trong việc lựa chon mục tiêu 

cuối cùng của chính sách tiền tệ. Sự tự chủ về chính trị được đo lường 

theo tám chỉ tiêu bao gồm: 

(i) Chính phủ không tham gia quá trình bổ nhiệm thống đốc NHTW 

(ii) Chính phủ không tham gia quá trình bổ nhiệm thành viên của Hội 

đồng thống đốc 

       (iii) Nhiệm kỳ của Thống đốc dài hơn 5 năm 

(iv) Nhiệm kỳ của các thành viên trong Hội đồng thống đốc dài hơn 5 

năm 

(v) Không bắt buộc có sự tham gia của đại diện chính phủ trong hội 

đồng thống đốc 

(vi) Chính sách tiền tệ không phải qua sự phê chuẩn của chính phủ 

(vii) NHTW được pháp luật cho phép coi ổn định tiền tệ là mục tiêu cơ 

bản 

(viii) Khuôn khổ pháp lý tăng cường v thế của NHTW khi có mâu thuẫn 

với chính phủ 

         Tự chủ về kinh tế đo lường sự tự chủ trong hoạt động của NHTW 

trên bảy khía cạnh: 

(i) Không tồn tại cơ chế tự động cho phép chính phủ vay tiền trực tiếp từ 

NHTW 

(ii) Tín dụng cho chính phủ (nếu có) phải theo lãi suất thị trường 

       (iii) Tín dụng cho chính phủ (nếu có) phải có tính ngắn hạn 

(iv) Tín dụng cho chính phủ (nếu có) phải nằm trong hạn mức nhất định 

(v) NHTW không tham gia thị trường sơ cấp đối với nợ của chính phủ 

(vi) NHTW chịu trách nhiệm xác định lãi suất chính sách (còn gọi là lãi 

suất định hướng hay mục tiêu) 

(vii) NHTW không có trách nhiệm hay cùng chia sẻ trách nhiệm giám sát 
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khu vực ngân hàng 

Cukierman (1992) đề xuất phương pháp đo lường mức độ độ độc 

lập của NHTW của 50 nước (phát triển, đang phát triển và thị trường 

mới nổi) theo 16 tiêu chí như sau: 

Thống đốc NHTW: (i) độ dài nhiệm kỳ, (ii) cơ quan được quyền bổ 

nhiệm thống đốc, (iii) điều khoản bãi nhiệm thống đốc, và (iv) khả năng 

giữ một vị trí khác trong chính phủ 

Hình thành chính sách: (v) liệu NHTW có chịu trách nhiệm xây dựng 

chính sách tiền tệ hay không, (vi) các quy tắc liên quan đến việc giải 

quyết xung đột giữa NHTW và chính phủ, và (vii) mức độ tham gia của 

NHTW trong việc xây dựng ngân sách chính phủ 

Mục tiêu của NHTW: (viii) ổn định tiền tệ là một mục tiêu có bản của 

NHTW 

Hạn chế đối với việc NHTW cho chính phủ vay: (ix) tạm ứng trước và 

(x) chứng khoán hóa nợ của chính phủ (xi) chính phủ kiểm soát các điều 

khoản của khoản vay (thời gian đáo hạn, lãi suất và quy mô tín dụng), 

(xii) phổ rộng những đối tượng trong diện được phép vay từ NHTW 

(xiii) các loại ràng buộc (nếu có) đối với các khoản vay từ NHTW, (xiv) 

thời hạn của khoản vay tư NHTW, (xv) những giới hạn về lãi suất đối 

với các khoản vay từ NHTW, và (xvi) việc ngăn cấm NHTW tham gia 

thị trường nợ thứ cấp đối với các chứng khoán của chính phủ. 

 

 

 


