
 
NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        
VIệT NAM          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

              Số 13/2010/TT-NHNN 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 

THÔNG TƯ 

Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn  
trong hoạt động của tổ chức tín dụng 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
các tổ chức tín dụng năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về các tỷ 
lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng như sau: 

Chương i 
QUY ĐịNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng), trừ 
Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và quỹ tín dụng nhân dân 
cơ sở, phải thường xuyên duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động quy định tại 
Thông tư này. 

2. Các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Thông tư này gồm: 

a) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; 

b) Giới hạn tín dụng; 

c) Tỷ lệ khả năng chi trả; 

d) Giới hạn góp vốn, mua cổ phần; 

đ) Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động. 

 



 
3. Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng đối với tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu tổ chức tín dụng 
duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn các mức quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khoản phải đòi gồm các tài sản "Có" hình thành từ các khoản tiền gửi, cho vay, ứng 
trước, thấu chi, cho thuê tài chính, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ 
chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác và các khoản đầu tư chứng khoán. 

2. Khách hàng là tổ chức, cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng. Một khách 
hàng là một tổ chức hoặc một cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng. 

3. Nhóm khách hàng có liên quan bao gồm hai hoặc nhiều khách hàng có quan hệ tín 
dụng với tổ chức tín dụng, thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức 
tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ 
chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc 
của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với 
công ty con và ngược lại; 

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công 
ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những 
người đó và ngược lại; 

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân, tổ chức sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn 
cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại; 

d) Người có quan hệ thân thuộc với nhau, bao gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 
nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình và vợ, chồng của những người này; 

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người có quan hệ thân thuộc theo quy định tại Điểm 
d Khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ 
đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty 
hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các Điểm a, Điểm b, 
Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền, các cá nhân được 
ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau; 

 



 
g) Nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty 
hoặc tổ chức tín dụng thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của 
công ty hoặc tổ chức tín dụng đó. 

4. Công ty con của tổ chức tín dụng là doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có tư cách 
pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có do tổ chức tín dụng góp vốn thành lập hoặc 
mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và: 

4.1. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của doanh 
nghiệp, tổ chức tín dụng khác đó, trừ trường hợp quyền sở hữu không gắn liền với quyền 
kiểm soát doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác đó; hoặc  

4.2. Sở hữu ít hơn 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của doanh 
nghiệp, tổ chức tín dụng khác đó, nhưng: 

a) Các cổ đông, thành viên khác thoả thuận dành cho tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ 
phần hơn 50% quyền biểu quyết; hoặc 

b) Tổ chức tín dụng có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế 
thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác đó; hoặc 

c) Tổ chức tín dụng có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số thành viên Hội đồng quản trị, 
Hội đồng thành viên hoặc cấp quản lý tương đương của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 
khác đó; hoặc 

d) Tổ chức tín dụng có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội 
đồng thành viên hoặc cấp quản lý tương đương. 

5. Công ty trực thuộc của tổ chức tín dụng là công ty con của tổ chức tín dụng, hoạt động 
trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng và quản lý; khai thác, bán tài sản trong quá 
trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho tổ chức tín dụng xử 
lý thu hồi nợ. 

6. Công ty liên doanh của tổ chức tín dụng là doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có tư 
cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng liên 
doanh giữa tổ chức tín dụng và các bên và được đồng sở hữu, kiểm soát bởi tổ chức tín 
dụng và các bên góp vốn. 

7. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, có tư 
cách pháp nhân, hạch toán độc lập mà tổ chức tín dụng góp vốn thành lập hoặc mua cổ 
phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

a) Tổ chức tín dụng có quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài 
chính và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác đó nhưng không kiểm soát 
các chính sách đó; 

 



 
b) Tổ chức tín dụng sở hữu từ 20% đến 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu 
quyết của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác đó; 

c) Không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của tổ chức tín dụng. 

8. Góp vốn, mua cổ phần là việc tổ chức tín dụng dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp 
vốn cấu thành vốn điều lệ, mua cổ phần của các doanh nghiệp, của công ty con, công ty 
liên doanh, công ty liên kết, tổ chức tín dụng khác, cấp vốn điều lệ cho các công ty trực 
thuộc của tổ chức tín dụng; góp vốn vào quỹ đầu tư, góp vốn thực hiện các dự án đầu tư; 
bao gồm cả việc ủy thác vốn cho các pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác thực hiện 
đầu tư theo các hình thức nêu trên. 

9. Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư, tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, 
thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua 
nhằm mục đích sinh lợi. 

10. Các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát 
doanh nghiệp bao gồm: 

a) Các khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết 
của một doanh nghiệp, một tổ chức tín dụng khác; 

b) Các khoản đầu tư với tỷ lệ sở hữu thấp hơn tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản này nhưng 
đủ để chi phối quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên. 

11. Hợp đồng giao dịch lãi suất gồm các hợp đồng hoán đổi lãi suất, hợp đồng lãi suất kỳ 
hạn, hợp đồng quyền chọn lãi suất, các hợp đồng giao dịch lãi suất khác theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước.    

12. Hợp đồng giao dịch ngoại tệ gồm các hợp đồng hoán đổi ngoại tệ, hợp đồng kỳ hạn 
ngoại tệ, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn ngoại tệ, các hợp đồng giao dịch 
ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

13. Lợi nhuận không chia là phần lợi nhuận được xác định qua kiểm toán của tổ chức 
kiểm toán độc lập sau khi đã nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật, 
được giữ lại để bổ sung vốn cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. Lợi nhuận 
không chia của tổ chức tín dụng cổ phần phải được Đại hội cổ đông thông qua. 

14. Lợi thế thương mại là phần chênh lệch lớn hơn giữa số tiền mua một tài sản tài chính 
và giá trị sổ sách kế toán của tài sản tài chính đó mà tổ chức tín dụng phải trả phát sinh từ 
việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại do tổ chức tín dụng thực hiện. Tài sản tài 
chính này được phản ánh đầy đủ trên bảng cân đối của tổ chức tín dụng. 

15. OECD là tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (Organization for Economic 
Cooperation and Development). 

 



 
16. Tổ chức tài chính quốc tế bao gồm: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (The 
International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), Ngân hàng Phát triển 
Liên Mỹ (Inter-American Development Bank - IADB), Ngân hàng Phát triển Châu á 
(Asian Development Bank - ADB), Ngân hàng Phát triển Châu phi (Africa Development 
Bank - AfDB), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (European Investment Bank - EIB), Ngân 
hàng tái thiết và Phát triển Châu âu (European Bank for Reconstruction and Development 
- EBRD). 

Điều 3. Công nghệ thông tin  

Tổ chức tín dụng phải bảo đảm có hệ thống công nghệ thông tin được kết nối toàn hệ 
thống để: 

1. Lưu giữ, truy cập, bổ sung cơ sở dữ liệu về khách hàng, thị trường, bảo đảm quản lý 
rủi ro theo các quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. 

2. Quản lý dòng tiền, thống kê, theo dõi các khoản mục vốn, tài sản, đảm bảo thực hiện 
các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động quy định tại Thông tư này. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Chương ii 
QUY ĐịNH Cụ THể 

MụC 1 
 Tỷ Lệ AN TOàN VốN TốI THIểU 

Điều 4. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

1. Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn 
tối thiểu 9% giữa vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro của tổ chức tín dụng (tỷ lệ an 
toàn vốn riêng lẻ). 

2. Tổ chức tín dụng phải thực hiện Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp 
luật, ngoài việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ quy định tại Khoản 1 Điều này, phải 
đồng thời duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% trên cơ sở hợp nhất vốn, tài sản của tổ 
chức tín dụng và công ty trực thuộc (tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất). 

Điều 5. Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ của tổ chức tín dụng  

1. Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ được xác định như sau: 

Vốn tự có 
Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ = 

Tổng tài sản "Có" rủi ro 

 



 
Trong đó: 

- Vốn tự có là tổng vốn cấp 1 quy định tại Khoản 2 và vốn cấp 2 quy định tại Khoản 3, 
trừ đi các khoản phải trừ quy định tại Khoản 4 Điều này. 

- Tổng tài sản "Có" rủi ro quy định tại Khoản 5 Điều này. 

2. Vốn cấp 1 gồm tổng các khoản quy định tại Khoản 2.1 Điều này trừ đi các khoản phải 
trừ quy định tại Khoản 2.2 Điều này. 

2.1. Các khoản để tính vốn cấp 1 gồm: 

a) Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp); 

b) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; 

c) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; 

d) Lợi nhuận không chia; 

đ) Thặng dư cổ phần được tính vào vốn theo quy định của pháp luật, trừ đi phần dùng để 
mua cổ phiếu quỹ (nếu có). 

2.2. Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp 1 gồm: 

a) Lợi thế thương mại; 

b) Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm các khoản lỗ lũy kế; 

c) Các khoản góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng khác; 

d) Các khoản góp vốn, mua cổ phần của công ty con; 

đ) Phần góp vốn, mua cổ phần của một doanh nghiệp, một quỹ đầu tư, một dự án đầu tư 
vượt mức 10% tổng các khoản quy định tại Khoản 2.1 Điều này sau khi đã trừ các khoản 
phải trừ quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 2.2 Điều này. 

e) Tổng các khoản góp vốn, mua cổ phần sau khi đã trừ phần vượt mức 10% quy định tại 
Điểm đ Khoản 2.2 Điều này vượt mức 40% của tổng các khoản quy định tại Khoản 2.1 
Điều này sau khi đã trừ các khoản phải trừ quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm 
d Khoản 2.2 Điều này, phần vượt mức đó sẽ bị trừ. 

3. Vốn cấp 2 gồm tổng các khoản quy định tại Khoản 3.1 Điều này theo giới hạn quy 
định tại Khoản 3.2 Điều này. 

 



 
3.1. Các khoản để tính vốn cấp 2 gồm: 

a) 50% số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật; 

b) 40% số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản tài chính theo quy định của pháp luật; 

c) Quỹ dự phòng tài chính; 

d) Trái phiếu chuyển đổi do tổ chức tín dụng phát hành thoả mãn các điều kiện sau: 

(i) Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu là 5 năm; 

(ii) Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng; 

(iii) Tổ chức tín dụng không được mua lại theo đề nghị của người sở hữu hoặc mua lại 
trên thị trường thứ cấp, hoặc tổ chức tín dụng chỉ được mua lại sau khi được Ngân hàng 
Nhà nước chấp thuận bằng văn bản với điều kiện việc mua lại không ảnh hưởng đến các 
tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định; 

(iv) Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc 
trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ; 

(v) Trong trường hợp thanh lý tổ chức tín dụng, người sở hữu trái phiếu chuyển đổi chỉ 
được thanh toán sau khi tổ chức tín dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm 
và không có bảo đảm khác; 

(vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể cả việc điều chỉnh tăng phần lãi suất cộng thêm vào 
lãi suất tham chiếu chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày phát hành và được điều 
chỉnh một (01) lần trong suốt thời hạn trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. 

đ) Các công cụ nợ khác thỏa mãn tất cả những điều kiện sau: 

(i) Là khoản nợ mà trong mọi trường hợp, chủ nợ chỉ được thanh toán sau khi tổ chức tín 
dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác; 

(ii) Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu trên 10 năm; 

(iii) Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng; 

(iv) Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc 
trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ; 

(v) Chủ nợ chỉ được tổ chức tín dụng trả nợ trước hạn sau khi được Ngân hàng Nhà nước 
chấp thuận bằng văn bản; 

 



 
(vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất, kể cả việc điều chỉnh tăng phần lãi suất cộng thêm vào 
lãi suất tham chiếu chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng và được 
điều chỉnh một (01) lần trong suốt thời hạn của khoản vay. 

3.2. Giới hạn khi xác định vốn cấp 2: 

a) Tổng giá trị các khoản quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 3.1 Điều này tối đa bằng 
50% giá trị vốn cấp 1. 

b) Quỹ dự phòng tài chính tối đa bằng 1,25% tổng tài sản "Có" rủi ro quy định tại Khoản 
5 Điều này. 

c) Trong thời gian 5 năm cuối cùng trước khi đến hạn chuyển đổi, thanh toán, sau mỗi 
năm gần đến hạn chuyển đổi, thanh toán, giá trị các khoản quy định tại Điểm d và Điểm đ 
Khoản 3.1 Điều này phải khấu trừ 20% giá trị ban đầu. 

d) Tổng giá trị vốn cấp 2 tối đa bằng 100% giá trị vốn cấp 1. 

4. Các khoản phải trừ khi tính vốn tự có: 

4.1. 100% số dư nợ tài khoản đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật; 

4.2. 100% số dư nợ tài khoản đánh giá lại tài sản tài chính theo quy định của pháp luật. 

5. Tổng tài sản "Có" rủi ro là tổng giá trị tài sản "Có" xác định theo mức độ rủi ro và giá 
trị tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro. 

Tài sản "Có" xác định theo mức độ rủi ro được tính bằng tích số của giá trị tài sản "Có" 
và hệ số rủi ro tương ứng của tài sản "Có" quy định tại Khoản 5.1, Khoản 5.2, Khoản 5.3, 
Khoản 5.4, Khoản 5.5 và Khoản 5.6 Điều này. 

Tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro được tính 
bằng tích số giữa giá trị của cam kết ngoại bảng và hệ số chuyển đổi quy định tại Khoản 
6.3 và hệ số rủi ro quy định tại Khoản 6.4 Điều này. 

5.1. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 0% gồm: 

a) Tiền mặt; 

b) Vàng; 

c) Tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định về tín dụng đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

 



 
d) Các khoản phải đòi bằng Đồng Việt Nam đối với Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng 
Nhà nước hoặc được Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh; 

đ) Các khoản chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá do chính tổ chức tín dụng phát 
hành; 

e) Các khoản phải đòi bằng Đồng Việt Nam được bảo đảm bằng giấy tờ có giá do chính 
tổ chức tín dụng phát hành; Các khoản phải đòi được bảo đảm hoàn toàn bằng tiền mặt, 
sổ tiết kiệm, tiền ký quỹ, giấy tờ có giá do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành; 

g) Các khoản phải đòi đối với Chính phủ Trung ương, Ngân hàng Trung ương các nước 
thuộc OECD; 

h) Các khoản phải đòi được bảo đảm bằng chứng khoán của Chính phủ Trung ương các 
nước thuộc OECD hoặc được bảo lãnh thanh toán bởi Chính phủ Trung ương các nước 
thuộc OECD. 

5.2. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 20% gồm: 

a) Các khoản phải đòi đối với tổ chức tín dụng khác ở trong nước và nước ngoài, bao 
gồm các khoản phải đòi bằng ngoại tệ; 

b) Các khoản phải đòi đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
các khoản phải đòi bằng ngoại tệ đối với Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước;  

c) Các khoản phải đòi bằng ngoại tệ được bảo đảm bằng giấy tờ có giá do chính tổ chức 
tín dụng phát hành. Các khoản phải đòi được bảo đảm bằng giấy tờ có giá do tổ chức tín 
dụng khác thành lập tại Việt Nam phát hành; 

d) Các khoản phải đòi đối với tổ chức tài chính nhà nước; các khoản phải đòi được bảo 
đảm bằng giấy tờ có giá do các tổ chức tài chính nhà nước phát hành; 

đ) Kim loại quý (trừ vàng), đá quý; 

e) Các khoản phải đòi đối với các tổ chức tài chính quốc tế và các khoản phải đòi được 
các tổ chức này bảo lãnh thanh toán hoặc được bảo đảm bằng chứng khoán do các tổ 
chức này phát hành; 

g) Các khoản phải đòi đối với các ngân hàng được thành lập ở các nước thuộc OECD và 
các khoản phải đòi được bảo lãnh thanh toán bởi các ngân hàng này; 

h) Các khoản phải đòi đối với các công ty chứng khoán được thành lập ở các nước thuộc 
OECD có tuân thủ những thỏa thuận quản lý và giám sát về vốn trên cơ sở rủi ro và 
những khoản phải đòi được các công ty này bảo lãnh thanh toán; 

 



 
i) Các khoản phải đòi đối với các ngân hàng được thành lập ngoài các nước thuộc OECD, 
có thời hạn còn lại dưới 1 năm và các khoản phải đòi có thời hạn còn lại dưới 1 năm được 
các ngân hàng này bảo lãnh thanh toán. 

5.3. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 50% gồm: 

a) Các khoản đầu tư dự án theo hợp đồng của công ty tài chính theo quy định về tổ chức 
và hoạt động của công ty tài chính; 

b) Các khoản phải đòi có bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở, quyền sử dụng đất, nhà ở gắn với 
quyền sử dụng đất của bên vay hoặc những tài sản này được bên vay cho thuê nhưng bên 
thuê đồng ý cho bên cho thuê dùng làm tài sản thế chấp trong thời gian thuê. 

5.4. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 100% gồm: 

a) Các khoản góp vốn, mua cổ phần, trừ các khoản góp vốn, mua cổ phần vào công ty 
con, công ty liên doanh, công ty liên kết, các khoản phải trừ khỏi vốn cấp 1 quy định tại 
Điểm c, Điểm d, Điểm đ và Điểm e Khoản 2.2 Điều này; 

b) Các khoản phải đòi đối với các ngân hàng được thành lập ở các nước không thuộc 
OECD, có thời hạn còn lại từ 1 năm trở lên, và các khoản phải đòi có thời hạn còn lại từ 1 
năm trở lên được các ngân hàng này bảo lãnh thanh toán; 

c) Các khoản phải đòi đối với chính quyền trung ương của các nước không thuộc OECD, 
trừ trường hợp cho vay bằng đồng bản tệ và nguồn cho vay cũng bằng đồng bản tệ của 
các nước đó. 

d) Các khoản đầu tư máy móc, thiết bị, tài sản cố định và bất động sản khác theo quy 
định của pháp luật. 

đ) Các khoản phải đòi khác ngoài các khoản phải đòi quy định tại Khoản 5.1, Khoản 5.2, 
Khoản 5.3, Khoản 5.4, Khoản 5.5 và Khoản 5.6 Điều này. 

5.5. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 150% gồm các khoản cho vay các công ty con, 
công ty liên doanh, công ty liên kết của tổ chức tín dụng, trừ các khoản phải đòi quy định 
tại Khoản 5.6 Điều này. 

5.6. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 250% gồm: 

a) Các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán; 

b) Các khoản cho vay các công ty chứng khoán; 

c) Các khoản cho vay nhằm mục đích kinh doanh bất động sản. 

 



 
6. Tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng tính theo mức độ rủi ro được xác định 
theo nguyên tắc và thứ tự như sau: 

6.1. Chuyển giá trị các cam kết ngoại bảng thành giá trị tài sản "Có" tương ứng theo hệ số 
chuyển đổi quyết định tại Khoản 6.3 Điều này. 

6.2. Nhân giá trị tài sản "Có" tương ứng của từng cam kết ngoại bảng với hệ số rủi ro 
tương ứng quy định tại Khoản 6.4 Điều này. 

6.3. Hệ số chuyển đổi của các cam kết ngoại bảng: 

a) Cam kết ngoại bảng có hệ số chuyển đổi 100% gồm các cam kết không thể hủy ngang, 
thay thế hình thức cấp tín dụng trực tiếp, nhưng có mức độ rủi ro như cấp tín dụng trực 
tiếp, gồm: 

(i) Bảo lãnh vay; 

(ii) Bảo lãnh thanh toán; 

(iii) Các khoản xác nhận thư tín dụng; Thư tín dụng dự phòng bảo lãnh tài chính cho các 
khoản cho vay, phát hành chứng khoán; Các khoản chấp nhận thanh toán bao gồm các 
khoản chấp nhận thanh toán dưới hình thức ký hậu, trừ các khoản chấp nhận thanh toán 
hối phiếu quy định tại Điểm c.(ii) Khoản 6.3 Điều này. 

b) Cam kết ngoại bảng có hệ số chuyển đổi 50% gồm các cam kết không thể hủy ngang 
đối với trách nhiệm trả thay của tổ chức tín dụng, gồm: 

(i) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; 

(ii) Bảo lãnh dự thầu; 

(iii) Bảo lãnh khác; 

(iv) Thư tín dụng dự phòng ngoài thư tín dụng quy định tại Điểm a.(iii) Khoản 6.3 Điều 
này; 

(v) Các cam kết khác có thời hạn ban đầu từ 1 năm trở lên. 

c) Cam kết ngoại bảng có hệ số chuyển đổi 20% gồm các cam kết liên quan đến thương 
mại, gồm: 

(i) Thư tín dụng không hủy ngang; 

(ii) Chấp nhận thanh toán hối phiếu thương mại ngắn hạn, có bảo đảm bằng hàng hóa; 

 



 
(iii) Bảo lãnh giao hàng;  

(iv) Các cam kết khác liên quan đến thương mại. 

d) Các cam kết ngoại bảng có hệ số chuyển đổi 0%, gồm: 

(i) Thư tín dụng có thể hủy ngang; 

(ii) Các cam kết có thể hủy ngang vô điều kiện khác. 

đ) Hệ số chuyển đổi của các hợp đồng giao dịch lãi suất: 

(i) Có kỳ hạn ban đầu dưới 1 năm: 0,5% 

(ii) Có kỳ hạn ban đầu từ 1 năm đến dưới 2 năm: 1,0% 

(iii) Có kỳ hạn ban đầu từ 2 năm trở lên: 1,0% cho phần kỳ hạn dưới 2 năm cộng thêm 
(+) 1,0% cho mỗi năm tiếp theo. 

e) Hệ số chuyển đổi của các hợp đồng giao dịch ngoại tệ: 

(i) Có kỳ hạn ban đầu dưới 1 năm: 2,0% 

(ii) Có kỳ hạn ban đầu từ 1 năm đến dưới 2 năm: 5,0% 

(iii) Có kỳ hạn ban đầu từ 2 năm trở lên: 5,0% cho phần kỳ hạn dưới 2 năm cộng thêm 
(+) 3,0% cho mỗi năm tiếp theo. 

6.4. Hệ số rủi ro của giá trị tài sản "Có" tương ứng của từng cam kết ngoại bảng như sau: 

a) Cam kết ngoại bảng được Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh thanh 
toán hoặc được bảo đảm hoàn toàn bằng tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền ký quỹ, giấy tờ có giá 
do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành: Hệ số rủi ro là 0%. 

b) Cam kết ngoại bảng được bảo đảm bằng bất động sản: Hệ số rủi ro là 50%. 

c) Các hợp đồng giao dịch lãi suất, hợp đồng giao dịch ngoại tệ và cam kết ngoại bảng 
khác: Hệ số rủi ro là 100%. 

Điều 6. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất  

1. Tổ chức tín dụng phải thực hiện Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp 
luật căn cứ vào số liệu từ Báo cáo cân đối, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất, 
các thông tin khác để duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hợp nhất, như sau: 

 



 
1.1. Đối tượng hợp nhất: gồm các công ty quy định tại Chế độ báo cáo tài chính đối với 
các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 
18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trừ công ty bảo hiểm. 

1.2. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất được xác định như sau: 

Vốn tự có hợp nhất 
Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất = 

Tổng tài sản "Có" rủi ro hợp nhất 

Trong đó: 

- Vốn tự có được xác định bằng tổng vốn cấp 1 quy định tại Khoản 2 và vốn cấp 2 quy 
định tại Khoản 3 Điều này, trừ đi các khoản phải trừ quy định tại Khoản 4 Điều này. 

- Tổng Tài sản "Có" rủi ro quy định tại Khoản 5 Điều này. 

2. Vốn cấp 1 gồm tổng các khoản quy định tại Khoản 2.1 Điều này trừ đi các khoản phải 
trừ quy định tại Khoản 2.2 Điều này. 

2.1. Các khoản để tính vốn cấp 1 gồm: 

a) Các khoản quy định tại Khoản 2.1 Điều 5 Thông tư này; 

b) Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính. 

2.2. Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp 1 gồm: 

a) Các khoản quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2.2 Điều 5 Thông tư này; 

b) Các khoản góp vốn, mua cổ phần trong tổ chức tín dụng khác; 

c) Các khoản góp vốn, mua cổ phần của công ty con không thuộc đối tượng hợp nhất báo 
cáo tài chính theo quy định của pháp luật; 

d) Phần góp vốn, mua cổ phần một doanh nghiệp, một quỹ đầu tư, một dự án đầu tư vượt 
mức 10% tổng các khoản quy định tại Khoản 2.1 Điều này sau khi đã trừ đi các khoản 
phải trừ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2.2 Điều này. 

đ) Tổng các khoản góp vốn, mua cổ phần sau khi đã trừ phần vượt mức 10% quy định tại 
Điểm d Khoản 2.2 Điều này vượt mức 40% của tổng các khoản quy định tại Khoản 2.1 
Điều này sau khi đã trừ các khoản phải trừ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2.2 
Điều này, phần vượt mức đó sẽ bị trừ. 

3. Vốn cấp 2 gồm tổng các khoản quy định tại Khoản 3.1 Điều này tính theo giới hạn quy 
định tại Khoản 3.2 Điều này. 

 



 
3.1. Các khoản để tính vốn cấp 2 gồm: 

a) Các khoản quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 3.1 Điều 5 
Thông tư này; 

b) Lợi ích của cổ đông thiểu số. 

3.2. Giới hạn khi xác định vốn cấp 2: 

a) Tổng giá trị các khoản quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 3.1 Điều 5 Thông tư này 
tối đa bằng 50% giá trị vốn cấp 1. 

b) Tổng quỹ dự phòng tài chính tối đa bằng 1,25% tổng tài sản "Có" rủi ro quy định tại 
Khoản 5 Điều này. 

c) Trong thời gian 5 năm cuối cùng trước khi đến hạn chuyển đổi, thanh toán, sau mỗi 
năm gần đến hạn chuyển đổi, thanh toán, giá trị các khoản quy định tại Điểm d và Điểm đ 
Khoản 3.1 Điều 5 Thông tư này phải khấu trừ 20% giá trị ban đầu. 

d) Tổng giá trị vốn cấp 2 tối đa bằng 100% giá trị vốn cấp 1. 

4. Các khoản phải trừ khi tính vốn tự có: Các khoản quy định tại Khoản 4.1 và Khoản 4.2 
Điều 5 Thông tư này. 

5. Tổng tài sản "Có" rủi ro là tổng giá trị tài sản "Có", trừ các khoản quy định tại Điểm b, 
Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 2.2 Điều này, xác định theo mức độ rủi ro và giá trị tài 
sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro. 

Tài sản "Có" xác định theo mức độ rủi ro được tính bằng tích số của giá trị tài sản "Có" 
và hệ số rủi ro tương ứng của tài sản "Có" quy định tại Khoản 5.1, Khoản 5.2, Khoản 5.3, 
Khoản 5.4 và Khoản 5.5 Điều này. 

Tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro được tính 
bằng tích số giữa giá trị của cam kết ngoại bảng và hệ số chuyển đổi quy định tại Khoản 
6.3 và hệ số rủi ro quy định tại Khoản 6.4 Điều 5 Thông tư này. 

5.1. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 0% gồm các khoản quy định tại Khoản 5.1 Điều 5 
Thông tư này. 

5.2 Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 20% gồm các khoản quy định tại Khoản 5.2 Điều 5 
Thông tư này. 

5.3. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 50% gồm các khoản quy định tại Khoản 5.3 Điều 5 
Thông tư này.  

 



 
5.4. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 100% gồm: 

a) Các khoản quy định tại các Điểm a, Điểm d Khoản 5.4 Điều 5 Thông tư này; 

b) Các khoản phải đòi quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 5.4 Điều 5 Thông tư này; 

c) Các khoản phải đòi khác ngoài các khoản phải đòi quy định tại Khoản 5.1, Khoản 5.2, 
Khoản 5.3, Khoản 5.4 và Khoản 5.5 Điều này. 

5.5. Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 250% gồm khoản quy định tại Khoản 5.6 Điều 5 
Thông tư này. 

6. Tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng tính theo mức độ rủi ro được xác định 
theo nguyên tắc và thứ tự như sau: 

6.1. Chuyển giá trị các cam kết ngoại bảng thành giá trị tài sản "Có" tương ứng theo hệ số 
chuyển đổi quy định tại Khoản 6.3 Điều 5 Thông tư này. 

6.2. Nhân giá trị tài sản "Có" tương ứng của từng cam kết ngoại bảng với hệ số rủi ro 
tương ứng quy định tại Khoản 6.4 Điều 5 Thông tư này. 

MụC 2. GIớI HạN TíN DụNG 

Điều 7. Xác định một khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan  

1. Tổ chức tín dụng căn cứ quy định tại Thông tư này, quy chế nội bộ về quản lý chất 
lượng tín dụng để xây dựng, ban hành quy định về các tiêu chí xác định một khách hàng 
và nhóm khách hàng có liên quan, chính sách tín dụng đối với khách hàng và các giới hạn 
tín dụng áp dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan, trong đó tối 
thiểu phải có các nội dung sau đây: 

a) Tiêu chí cụ thể xác định một khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan. 

b) Giới hạn tín dụng đối với một khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan. 

c) Kế hoạch đa dạng hóa hoạt động tín dụng, phương pháp theo dõi và quản lý đối với 
các khoản cấp tín dụng ở mức từ 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng trở lên. Từng khoản 
cho vay hoặc bảo lãnh, cho thuê tài chính và tổng các khoản cho vay hoặc tổng các khoản 
bảo lãnh, tổng các khoản cho thuê tài chính vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng 
phải được Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Hội đồng 
quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thông qua theo phân cấp, ủy quyền quy 
định tại chính sách tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 

2. Quy định nội bộ về các tiêu chí xác định một khách hàng và nhóm khách hàng có liên 
quan, các giới hạn tín dụng áp dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng có liên 

 



 
quan phải được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định nội 
bộ về quản lý chất lượng tín dụng, chính sách tín dụng đối với khách hàng khi hệ thống 
xếp hạng tín dụng nội bộ được sửa đổi, bổ sung hàng năm. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về 
các tiêu chí xác định một khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan và các giới hạn tín 
dụng áp dụng đối với một khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan, tổ chức tín dụng 
phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để báo cáo. 

Điều 8. Giới hạn cho vay, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá 

1. Dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng bao gồm dư nợ cho vay theo hợp đồng tín dụng; số 
dư nợ tổ chức tín dụng ủy thác cho tổ chức tín dụng khác cho vay; số dư các khoản tổ 
chức tín dụng đã trả thay do thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với khách hàng. 

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 
15% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

2. Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng 
không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó tổng dư nợ cho vay 
đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan 
không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó tổng dư nợ cho vay 
đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách 
hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó 
tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ 
quy định tại Khoản 2 Điều này. 

5. Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng 
không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một 
khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một nhóm khách hàng 
có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài, trong đó 
tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của 
ngân hàng nước ngoài. 

Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một 
nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của ngân hàng nước 
ngoài. 

 



 
6. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với những 
điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát và phải 
tuân thủ các hạn chế sau đây: 

a) Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một doanh nghiệp 
mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 10% vốn tự có của tổ 
chức tín dụng. 

b) Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp 
mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ 
chức tín dụng. 

c) Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng không có bảo đảm cho công ty trực thuộc là công 
ty cho thuê tài chính với mức tối đa không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín 
dụng nhưng phải đảm bảo các hạn chế quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

7. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho công ty trực thuộc là doanh nghiệp hoạt 
động kinh doanh chứng khoán. 

8. Tổ chức tín dụng không được cho vay không có bảo đảm để đầu tư, kinh doanh chứng 
khoán. 

9. Tổng dư nợ cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá đối với tất cả khách hàng nhằm đầu 
tư, kinh doanh chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

10. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng vượt quá giới hạn cho vay quy định tại 
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này, tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được cấp tín dụng hợp vốn theo quy định của Ngân hàng nhà 
nước. 

11. Trong trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả năng hợp 
vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được yêu 
cầu vay vốn, thuê tài chính của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ có thể quyết 
định cụ thể mức cho vay, cho thuê tài chính đối với từng trường hợp cụ thể. 

Điều 9. Giới hạn cho thuê tài chính  

1. Tổng dư nợ cho thuê tài chính đối với một khách hàng không được vượt quá 30% vốn 
tự có của công ty cho thuê tài chính. 

2. Tổng dư nợ cho thuê tài chính đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được 
vượt quá 50% vốn tự có của công ty cho thuê tài chính, trong đó mức cho thuê tài chính 
đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Trường hợp không áp dụng 

 



 
Các giới hạn quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này không áp dụng đối với phần cho 
vay, bảo lãnh thuộc các trường hợp sau đây: 

1. Cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của tổ chức, cá nhân hoặc trường hợp 
khách hàng vay là tổ chức tín dụng khác; các khoản vay cho đối với Chính phủ Việt 
Nam. 

2. Cho vay, bảo lãnh có thời hạn dưới 1 năm đối với các tổ chức tín dụng khác hoạt động 
tại Việt Nam. 

3. Cho vay, bảo lãnh có bảo đảm toàn bộ bằng trái phiếu Chính phủ Việt Nam hoặc trái 
phiếu do Chính phủ các nước thuộc OECD phát hành. 

4. Cho vay, bảo lãnh có bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi, kể cả tiền gửi tiết kiệm, tiền ký 
quỹ tại tổ chức tín dụng. 

5. Cho vay, bảo lãnh có bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do chính tổ chức tín dụng 
phát hành. 

6. Cho vay, cho thuê tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể mức cho 
vay, cho thuê tài chính đối với một khách hàng. 

7. Cho vay và bảo lãnh đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

8. Cho thuê tài chính bằng nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức hoặc khách hàng 
thuê là tổ chức tín dụng khác, nhưng không phải là tổ chức tín dụng mà công ty cho thuê 
tài chính là công ty trực thuộc. 

MụC 3. Tỷ Lệ Về KHả NĂNG CHI TRả 

Điều 11. Quản lý khả năng chi trả 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập một bộ phận quản lý tài sản "Nợ", tài sản "Có" (từ cấp 
phòng hoặc tương đương trở lên), để theo dõi và quản lý khả năng chi trả hàng ngày. Bộ 
phận quản lý tài sản "Nợ", tài sản "Có" do Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng 
Giám đốc (Phó Giám đốc) được ủy quyền phụ trách. 

2. Tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về quản lý khả năng chi 
trả đối với Đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao gồm đồng 
đô la mỹ và các ngoại tệ khác còn lại được quy đổi sang đồng đô la Mỹ theo tỷ giá liên 
ngân hàng cuối mỗi ngày), trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau: 

2.1. Việc phân cấp, ủy quyền, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các bộ phận, cá nhân 
có liên quan trong việc quản lý tài sản "Nợ", tài sản "Có" và việc bảo đảm duy trì tỷ lệ 
khả năng chi trả. 

 



 
2.2. Quy trình thống kê, xây dựng, quản lý theo dõi kỳ hạn đối với tài sản "Nợ" và tài sản 
"Có". Hệ thống đo lường, đánh giá và báo cáo về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản 
và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả và các giải pháp 
xử lý. 

2.3. Các phương án xử lý, bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh khoản trong trường 
hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả, cũng như trong trường hợp khủng hoảng 
về thanh khoản. 

2.4. Kế hoạch và biện pháp tăng cường nắm giữ các giấy tờ có giá có khả năng thanh 
khoản cao. 

2.5. Việc xây dựng mô hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản 
(Stress-testing). Mô hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản phải có 
các tình huống để phân tích (scenario analysis) về khả năng chi trả, tính thanh khoản, 
trong đó phải đảm bảo: 

a) Phân tích tình huống tối thiểu gồm hai trường hợp sau: 

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng diễn ra bình thường; 

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng khi gặp khó khăn về khả năng 
chi trả, thanh khoản. 

b) Phân tích tình huống phải thể hiện được các nội dung sau: 

- Khả năng thực hiện các nghĩa vụ và cam kết hàng ngày; 

- Các biện pháp xử lý để tổ chức tín dụng có đủ khả năng chi trả tối thiểu bảy (07) ngày 
trong trường hợp gặp khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản. 

3. Quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả phải được Hội đồng quản trị thông qua và 
phải được rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung tối thiểu 6 tháng một lần hoặc theo yêu cầu 
của Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng). 

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả, 
khả năng thanh khoản được ngân hàng nước ngoài phê duyệt. 

4. Tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng); 

4.1. Quy định nội bộ về quản lý khả năng chi trả và các nội dung sửa đổi, bổ sung quy 
định nội bộ về quản lý khả năng chi trả trong thời hạn 5 ngày sau khi được ban hành hoặc 
sửa đổi, bổ sung; 

 



 
4.2. Ngay sau khi phát sinh rủi ro về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và các biện 
pháp xử lý. 

Điều 12. Tỷ lệ về khả năng chi trả 

Cuối mỗi ngày, tổ chức tín dụng phải xác định và có các biện pháp để đảm bảo các tỷ lệ 
về khả năng chi trả cho ngày hôm sau như sau: 

1. Tỷ lệ tối thiểu bằng 15% giữa tổng tài sản "Có" thanh toán ngay và tổng Nợ phải trả. 

1.1. Tổng tài sản "Có" thanh toán ngay bao gồm: 

a) Số dư tiền mặt, giá trị sổ sách của vàng tại quỹ; 

b) Số dư tiền gửi, giá trị sổ sách của vàng gửi tại Ngân hàng Nhà nước (trừ tiền gửi dự trữ 
bắt buộc); 

c) Phần chênh lệch dương giữa số dư tiền gửi không kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi 
không kỳ hạn gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội và số 
dư tiền gửi không kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi không kỳ hạn của các tổ chức tín 
dụng khác gửi tại tổ chức tín dụng; 

d) Phần chênh lệch dương giữa số dư tiền gửi có kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi có 
kỳ hạn đến hạn thanh toán gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trừ Ngân hàng Chính sách 
Xã hội và số dư tiền gửi có kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng có kỳ hạn đến hạn thanh toán 
của các tổ chức tín dụng khác gửi tại tổ chức tín dụng; 

đ) Giá trị sổ sách của các loại trái phiếu, công trái do Chính phủ Việt Nam, chính phủ 
hoặc ngân hàng trung ương các nước thuộc OECD phát hành hoặc được Chính phủ Việt 
Nam, chính phủ hoặc ngân hàng trung ương các nước thuộc OECD bảo lãnh thanh toán; 

e) Giá trị sổ sách của tín phiếu Kho Bạc, tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước phát hành; 

g) Giá trị sổ sách của trái phiếu do chính quyền địa phương, công ty đầu tư tài chính địa 
phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành; 

h) Giá trị sổ sách của các chứng khoán được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán 
tại Việt Nam, nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng Nợ phải trả; 

i) Giá trị sổ sách của các loại chứng khoán, giấy tờ có giá khác được Ngân hàng Nhà 
nước chấp nhận cho tái chiết khấu hoặc lưu ký, giao dịch thực hiện nghiệp vụ thị trường 
tiền tệ. 

1.2. Tổng Nợ phải trả được xác định bằng số dư trên khoản mục Tổng nợ phải trả. 

 



 
2. Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản "Có" đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo 
kể từ ngày hôm sau và tổng tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ 
ngày hôm sau đối với đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao 
gồm đồng đô la Mỹ và các ngoại tệ khác còn lại được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá 
liên ngân hàng cuối mỗi ngày). 

2.1. Tài sản "Có" đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau bao gồm: 

a) Số dư tiền mặt tại quỹ cuối ngày hôm trước; 

b) Giá trị sổ sách của vàng cuối ngày hôm trước, kể cả vàng gửi tại Ngân hàng Nhà nước, 
tổ chức tín dụng khác; 

c) Số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (trừ tiền gửi dự trữ bắt buộc), tiền gửi không 
kỳ hạn tại tổ chức tín dụng khác cuối ngày hôm trước; 

d) Số dư tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng khác đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp 
theo kể từ ngày hôm sau; 

đ) 95% giá trị các loại chứng khoán do Chính phủ Việt Nam, chính phủ các nước thuộc 
OECD phát hành hoặc được Chính phủ Việt Nam, chính phủ các nước thuộc OECD bảo 
lãnh thanh toán nắm giữ đến cuối ngày hôm trước; 

e) 90% giá trị các loại chứng khoán do tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phát 
hành hoặc bảo lãnh thanh toán, các ngân hàng của các nước thuộc OECD phát hành hoặc 
bảo lãnh thanh toán nắm giữ đến cuối ngày hôm trước; 

g) 85% giá trị các loại chứng khoán khác được niêm yết nắm giữ đến cuối ngày hôm 
trước; 

h) 80% số dư các khoản cho vay có bảo đảm, cho thuê tài chính, trừ nợ xấu, đến hạn 
thanh toán trong 7 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; 

i) 75% số dư các khoản cho vay không có bảo đảm, trừ nợ xấu, đến hạn thanh toán trong 
7 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau. 

2.2. Tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau bao gồm: 

a) Số dư tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác cuối ngày hôm trước; 

b) Số dư tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác, tổ chức, cá nhân đến hạn thanh 
toán trong 7 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; 

 



 
c) 15% số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức (trừ tiền gửi của tổ chức tín 
dụng khác), cá nhân trong thời gian 30 ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước. Tổ chức 
tín dụng phải xác định số dư bình quân này để làm cơ sở tính toán; 

d) Số dư tiền vay từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán trong 7 ngày 
tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; 

đ) Số dư tiền vay từ các tổ chức tín dụng khác đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo, 
kể từ ngày hôm sau; 

e) Số dư giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành đến hạn thanh toán trong 7 ngày 
tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; 

g) Giá trị các cam kết cho vay không hủy ngang đối với khách hàng đến hạn thực hiện 
trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau; 

h) Giá trị các cam kết bảo lãnh vay vốn đối với khách hàng đến hạn thực hiện trong 7 
ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; 

i) Giá trị các cam kết bảo lãnh thanh toán, trừ phần giá trị được bảo đảm bằng tiền, đến 
hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; 

k) Các khoản tiền lãi, phí đến hạn phải trả vào từng ngày trong 7 ngày tiếp theo, kể từ 
ngày hôm sau. 

Điều 13. Bảng theo dõi và quản lý các tỷ lệ khả năng chi trả  

1. Tổ chức tín dụng căn cứ quy định tại Điều 12 và Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này 
xây dựng bảng theo dõi, quản lý kỳ hạn thanh toán của tài sản "Có" và kỳ hạn phải trả 
của tài sản "Nợ" của từng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm 
sau để hỗ trợ cho việc quản lý khả năng chi trả. 

2. Bảng theo dõi, quản lý kỳ hạn thanh toán quy định tại Khoản 1 Điều này phải đảm bảo 
các yêu cầu sau: 

2.1. Phải đảm bảo hàng ngày theo dõi được trước toàn bộ tài sản "Có" đến hạn thanh toán 
của từng ngày trong thời gian 30 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và tài sản "Nợ" đến 
hạn thanh toán của từng ngày trong thời gian 30 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau. 

2.2. Tài sản "Có" và tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán, đến hạn thực hiện tại từng ngày cụ 
thể được xác định căn cứ vào thời gian đến hạn quy định tại các hợp đồng tín dụng, hợp 
đồng tiền vay, tiền gửi, các cam kết và bảo lãnh. 

Điều 14. Xử lý thực hiện các tỷ lệ về khả năng chi trả 

 



 
1. Trên cơ sở kết quả bảng theo dõi, quản lý kỳ hạn thanh toán và tính toán các tỷ lệ về 
khả năng chi trả, trường hợp cuối mỗi ngày không đảm bảo các tỷ lệ quy định tại Điều 12 
Thông tư này, tổ chức tín dụng phải có các biện pháp xử lý, kể cả việc vay từ tổ chức tín 
dụng khác để hỗ trợ khả năng chi trả, đảm bảo đáp ứng các tỷ lệ về khả năng chi trả cho 
ngày hôm sau theo quy định; đồng thời báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 
Thanh tra, giám sát ngân hàng) về các biện pháp xử lý. 

2. Sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức tín 
dụng tiếp tục gặp khó khăn hoặc có rủi ro về khả năng chi trả, ảnh hưởng đến khả năng 
thanh khoản, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh 
tra, giám sát ngân hàng) theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 11 Thông tư này. Ngân hàng 
Nhà nước được áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý đối với tổ chức tín dụng gặp khó 
khăn và có rủi ro về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản. 

3. Tổ chức tín dụng chỉ được cam kết cho vay hỗ trợ khả năng chi trả, khả năng thanh 
khoản đối với tổ chức tín dụng khác khi tổ chức tín dụng đã đảm bảo các tỷ lệ về khả 
năng chi trả quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

4. Tổ chức tín dụng thiếu hụt tạm thời các tỷ lệ về khả năng chi trả quy định tại Điều 12 
Thông tư này không được cam kết cho vay tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên 
ngân hàng. 

5. Tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc thực hiện các tỷ lệ về khả năng chi trả và 
được Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định tại 
khoản 2 Điều này, kể cả việc cho vay tái chiết khấu, thì không được tham gia thị trường 
liên ngân hàng. 

MụC 4. GIớI HạN GóP VốN, MUA Cổ PHầN 

Điều 15. Nguồn vốn để góp vốn, mua cổ phần  

Tổ chức tín dụng chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo 
quy định tại Thông tư này. 

Điều 16. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần  

1. Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng trong một doanh nghiệp, quỹ đầu tư, 
dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh 
nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác đó, trừ trường hợp góp vốn, mua 
cổ phần thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật. 

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng và các công ty con, công ty liên 
doanh, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong cùng một doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự 
án đầu tư, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, 
quỹ đầu tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác đó. 

 



 
2. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng: 

a) Trong tất cả công ty trực thuộc tối đa không quá 25% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ 
chức tín dụng. 

b) Trong tất cả các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác và góp 
vốn, mua cổ phần của công ty trực thuộc của tổ chức tín dụng không được vượt quá 40% 
vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng, trong đó tổng mức góp vốn, mua cổ phần 
của tổ chức tín dụng vào các công ty trực thuộc không được vượt quá tỷ lệ quy định tại 
Điểm a Khoản 2 Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 và Khoản 
2 Điều này phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản và đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng chấp hành đầy đủ các quy định khác về bảo đảm an toàn trong hoạt 
động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu (NPL) từ 3% trở xuống và hoạt động kinh doanh có lãi 
liên tục trong ba (03) năm liền kề trước đó. 

b) Là khoản góp vốn, mua cổ phần vào các tổ chức tín dụng khác nhằm hỗ trợ tài chính 
cho tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ mất khả năng thanh toán, ảnh 
hưởng đến an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. 

Điều 17. Quy định chuyển tiếp 

Tổ chức tín dụng đã góp vốn, mua cổ phần vượt các mức quy định tại Khoản 1 và Khoản 
2 Điều 16 Thông tư này thì phải có các giải pháp để xử lý, không được tiếp tục góp vốn, 
mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác, cấp vốn 
điều lệ thành lập công ty trực thuộc cho đến khi tuân thủ các tỷ lệ quy định tại Khoản 1 
và Khoản 2 Điều 16 Thông tư này. 

Giải pháp xử lý của tổ chức tín dụng đối với tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần vượt quy định tại 
Điều 16 Thông tư này phải được Hội đồng quản trị thông qua và gửi báo cáo Ngân hàng 
Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). 

MụC 5. Tỷ Lệ CấP TíN DụNG SO VớI NGUồN VốN HUY ĐộNG 

Điều 18. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động 

1. Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng với điều kiện 
trước và sau khi cấp tín dụng đều đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả và các tỷ lệ bảo đảm 
an toàn khác quy định tại Thông tư này và không được vượt quá tỷ lệ dưới đây: 

1.1. Đối với ngân hàng: 80% 

 



 
1.2. Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 85% 

2. Cấp tín dụng quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm các hình thức cho vay, cho thuê 
tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng. 

3. Nguồn vốn huy động quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm: 

3.1. Tiền gửi của cá nhân dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn; 

3.2. Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức (trừ Kho bạc Nhà nước), bao gồm cả tiền gửi có kỳ 
hạn của tổ chức tín dụng khác và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

3.3. Tiền vay của tổ chức trong nước (trừ Kho bạc, tiền vay của tổ chức tín dụng khác 
trong nước) và tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngoài; 

3.4. Vốn huy động từ tổ chức, cá nhân dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá. 

Chương iii 
BáO CáO, KIểM TRA, Xử Lý VI PHạM 

Điều 19. Chế độ báo cáo  

Tổ chức tín dụng báo cáo thực hiện quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín 
dụng. 

Điều 20. Kiểm tra, xử lý vi phạm  

Tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan vi phạm các quy định tại Thông tư này, tùy theo 
tính chất và hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau: 

1. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

2. Hạn chế tín dụng, hạn chế mở rộng mạng lưới, nội dung hoạt động; 

3. Đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động 
nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm; 

4. Đề nghị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật ngoài các hình thức xử phạt 
quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

Điều 21. Tổ chức thực hiện  

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm: 

 



 
1.1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra kết quả thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại 
Thông tư này; 

1.2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này và 
trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các hình thức xử lý theo quy định tại Khoản 2, 
Khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Thông tư này; 

1.3. Phối hợp với Vụ Tín dụng, Vụ Dự báo, Thống kê Tiền tệ trong việc thực hiện các 
quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

2. Vụ Tín dụng có trách nhiệm: 

2.1. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc xử lý các tỷ lệ về khả 
năng chi trả của tổ chức tín dụng; 

2.2. Xử lý đối với tổ chức tín dụng gặp khó khăn về thanh khoản quy định tại Khoản 2 và 
Khoản 5 Điều 14 Thông tư này. 

3. Vụ Dự báo, Thống kê Tiền tệ căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng trình Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành các quy định về báo cáo thống kê việc thực hiện các 
tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. 

4. Vụ Tài chính - Kế toán căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng, trình Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn cách xác định vốn tự có đối với tổ 
chức tín dụng và chế độ hạch toán kế toán có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Chương iv 
ĐIềU KHOảN THI HàNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 và thay thế Quyết 
định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín 
dụng, Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo 
đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 
457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín 
dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 03/2008/QĐ-
NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho 
vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán. 

 



 
2. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
quyết định. 

3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ 
chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

                                                                                          KT. THốNG ĐốC                          
PHó THốNG ĐốC 

                                                                                         Trần Minh Tuấn 

  

 



 
PHụ LụC 1 
BảNG HƯớNG DẫN XáC ĐịNH Tỷ Lệ AN TOàN VốN RIÊNG Lẻ Và HợP NHấT  

Đơn vị: triệu đồng 

  

Số liệu kế toán Mã 
số 

KHOảN MụC 
Riêng lẻ Hợp nhất 

  VốN CấP 1      
(1) Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp)      
(2) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ     
(3) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ      
(4) Lợi nhuận không chia      

(5) 
Thặng dư cổ phần được tính vào vốn theo quy 
định của pháp luật, trừ đi phần dùng để mua 
cổ phiếu quỹ (nếu có) 

    

(6) 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá 
trình hợp nhất báo cáo tài chính  

    

  Các khoản mục phải giảm trừ      
(7) Lợi thế thương mại      

(8) 
Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm các khoản lỗ 
lũy kế 

    

(9) 
Các khoản góp vốn, mua cổ phần của tổ chức 
tín dụng khác  

    

(10) 
Các khoản góp vốn, mua cổ phần của công ty 
con  

    

(11) 
Các khoản góp vốn, mua cổ phần của các 
công ty con không thuộc đối tượng hợp nhất 
báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật  

    

(A1) 
Vốn cấp 1 trước các khoản giảm trừ bổ 
sung  =15 - 710 

=16 - 
79 

(12) 
Phần góp vốn, mua cổ phần của một doanh 
nghiệp, một quỹ đầu tư, một dự án đầu tư 
vượt mức 10% so với (A1)  

    

(13) 
Phần vượt mức 40% so với (A1) của tổng các 
khoản góp vốn, mua cổ phần sau khi đã trừ 
khoản (12)   

    

(A) Vốn cấp 1  = (A1) - (12) - (13) 
=(A1)-(11)-

(12)-(13) 
  VốN CấP 2     

(14) 
50% số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản cố 
định theo quy định của pháp luật  

    

(15) 40% số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản tài     

 



 
chính theo quy định của pháp luật  

(16) Quỹ dự phòng tài chính      

(17) 
Trái phiếu chuyển đổi do tổ chức tín dụng 
phát hành thỏa mãn các điều kiện quy định tại 
Khoản 3.1 (d) Điều 5 Thông tư này  

    

(18) 
Công cụ nợ khác thỏa mãn tất cả các điều kiện 
quy định tại Khoản 3.1 (đ) Điều 5 Thông tư 
này  

    

(19) Lợi ích của cổ đông thiểu số      
  Các khoản mục phải giảm trừ      

(20) 
Phần giá trị chênh lệch dương của tổng khoản 
mục (17) và (18) so với 50% A 

    

(21) 
Phần giá trị chênh lệch dương của quỹ dự 
phòng tài chính so với 1,25% của tổng (E) và 
(F)   

    

(22) 

Mỗi năm trong thời gian 5 năm cuối cùng 
trước khi đến hạn chuyển đổi, khấu trừ thêm 
20% giá trị ban đầu của các công cụ nợ khác 
tại khoản mục (17)   

    

(23) 

Mỗi năm trong thời gian 5 năm cuối cùng 
trước khi đến hạn thanh toán, khấu trừ thêm 
20% giá trị ban đầu của các công cụ nợ khác 
tại khoản mục (18)  

    

(B1) Vốn cấp 2 trước giảm trừ bổ sung  =1418 - 2023 
=1419 - 
2023 

(24) 
Phần giá trị chênh lệch dương của B1 so với 
A 

    

(B) Vốn cấp 2  = (B1) - (24) = (B1) - (24) 
  Các khoản mục phải giảm trừ      

(25) 
100% số dư nợ tài khoản đánh giá lại tài sản 
cố định theo quy định của pháp luật  

    

(26) 
100% số dư nợ tài khoản đánh giá lại tài sản 
tài chính theo quy định của pháp luật  

    

(D) VốN Tự Có = (A)+(B)-(25)-(26) 
= (A)+(B)-
(25)-(26) 

  

      

 



 
 

Số liệu kế toán 
Giá trị tài sản "Có" 

rủi ro quy đổi 
Mã số KHOảN MụC 

Riêng lẻHợp nhất

Hệ số 
rủi ro Riêng 

lẻ 
Hợp nhất

    [1] [2] [3] 
[4] = 
[1] x 
[3] 

[5] = [2] 
x [3] 

  Giá trị tài sản có rủi ro nội bảng            
(27) Tiền mặt      0%     
(28) Vàng      0%     

(29) 

Tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách 
xã hội theo quy định về tín dụng đối 
với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác  

    0%     

(30) 

Các khoản phải đòi bằng Đồng Việt 
Nam đối với Chính phủ Việt Nam, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
hoặc được Chính phủ Việt Nam, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo 
lãnh  

    0%     

(31) 
Các khoản chiết khấu, tái chiết khấu 
giấy tờ có giá do chính tổ chức tín 
dụng phát hành 

    0%     

(32) 

Các khoản phải đòi bằng Đồng Việt 
Nam được bảo đảm bằng giấy tờ có 
giá do chính tổ chức tín dụng phát 
hành; Các khoản phải đòi được bảo 
đảm hoàn toàn bằng tiền mặt, sổ tiết 
kiệm, tiền ký quỹ, giấy tờ có giá do 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 
phát hành  

    0%     

(33) 
Các khoản phải đòi đối với Chính 
phủ Trung ương, Ngân hàng Trung 
ương các nước thuộc OECD 

    0%     

(34) 

Các khoản phải đòi được bảo đảm 
bằng chứng khoán của Chính phủ 
Trung ương các nước thuộc OECD 
hoặc được bảo lãnh thanh toán bởi 
Chính phủ Trung ương các nước 
thuộc OECD 

    0%     

(E)  
Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 
0% 

      = 27  
34  

= 27 
 34 

 



 

(35) 

Các khoản phải đòi đối với tổ chức 
tín dụng khác ở trong nước và nước 
ngoài, bao gồm cả các khoản phải 
đòi bằng ngoại tệ 

    20%     

(36) 

Các khoản phải đòi đối với Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; các khoản phải đòi 
bằng ngoại tệ đối với Chính phủ Việt 
Nam, Ngân hàng Nhà nước  

    20%     

(37) 

Các khoản phải đòi bằng ngoại tệ 
được bảo đảm bằng giấy tờ có giá do 
chính tổ chức tín dụng phát hành. 
Các khoản phải đòi được bảo đảm 
bằng giấy tờ có giá do tổ chức tín 
dụng khác thành lập tại Việt Nam 
phát hành  

    20%     

(38) 

Các khoản phải đòi đối với tổ chức 
tài chính nhà nước (Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước); 
các khoản phải đòi được bảo đảm 
bằng giấy tờ có giá do các tổ chức 
tài chính nhà nước phát hành   

    20%     

(39) Kim loại quý (trừ vàng), đá quý       20%     

(40) 

Các khoản phải đòi đối với các tổ 
chức tài chính quốc tế và các khoản 
phải đòi được các tổ chức này bảo 
lãnh thanh toán hoặc được bảo đảm 
bằng chứng khoán do các tổ chức 
này phát hành  

    20%     

(41) 

Các khoản phải đòi đối với các ngân 
hàng được thành lập ở các nước 
thuộc OECD và các khoản phải đòi 
được bảo lãnh thanh toán bởi các 
ngân hàng này 

    20%     

(42) 

Các khoản phải đòi đối với các công 
ty chứng khoán được thành lập ở các 
nước thuộc OECD có tuân thủ 
những thỏa thuận quản lý và giám 
sát về vốn trên cơ sở rủi ro và những 
khoản phải đòi được các công ty này 
bảo lãnh thanh toán  

    20%     

(43) 

Các khoản phải đòi đối với các ngân 
hàng được thành lập ngoài các nước 
thuộc OECD, có thời hạn còn lại 
dưới 1 năm và các khoản phải đòi có 

    20%     

 



 
thời hạn còn lại dưới 1 năm được các 
ngân hàng này bảo lãnh thanh toán  

(E2)  
Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 
20% 

      = 35  
43  

= 35  
43  

(44) 

Các khoản đầu tư dự án theo hợp 
đồng của công ty tài chính theo quy 
định về tổ chức và hoạt động của 
công ty tài chính  

    50%     

(45) 

Các khoản phải đòi có bảo đảm toàn 
bộ bằng nhà ở, quyền sử dụng đất, 
nhà ở gắn với quyền sử dụng đất của 
bên vay hoặc những tài sản này được 
bên vay cho thuê nhưng bên thuê 
đồng ý cho bên cho thuê dùng làm 
tài sản thế chấp trong thời gian thuê.  

    50%     

(E3)  
Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 
50% 

      = 44  
45  

= 44  
45 

(46) Các khoản góp vốn, mua cổ phần     100%     

(47) 

Các khoản phải đòi đối với các ngân 
hàng được thành lập ở các nước 
không thuộc OECD, có thời hạn còn 
lại từ 1 năm trở lên, và các khoản 
phải đòi có thời hạn còn lại từ 1 năm 
trở lên được các ngân hàng này bảo 
lãnh thanh toán  

    100%     

(48) 

Các khoản phải đòi đối với chính 
quyền trung ương của các nước 
không thuộc OECD, trừ trường hợp 
cho vay bằng đồng bản tệ và nguồn 
cho vay cũng bằng đồng bản tệ của 
các nước đó   

    100%     

(49) 
Các khoản đầu tư máy móc, thiết bị, 
tài sản cố định và bất động sản khác 
theo quy định của pháp luật  

    100%     

(50) 
Các khoản phải đòi khác ngoài các 
khoản phải đòi quy định trong bảng 
này  

    100%     

(E4)  
Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 
100% 

      

= 
4650 
- (9) -
(10)-
(12)-
(13)     

= 
4650-
(9) -(12)-
(13) 

(51) 
Các khoản cho vay các công ty con, 
công ty liên doanh, công ty liên kết 

    150%     

 



 
của tổ chức tín dụng, trừ các khoản 
mục (53), (54), (55)    

(E5)  
Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 
150% 

      = 51   

(52) 
Các khoản cho vay để đầu tư chứng 
khoán  

    250%     

(53) 
Các khoản cho vay các công ty 
chứng khoán  

    250%     

(54) 
Các khoản cho vay nhằm mục đích 
kinh doanh bất động sản  

    250%     

(E6)  
Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 
250% 

      = 51 
54  

= 51  
54  

(E)  Tổng tài sản "Có" rủi ro nội bảng        
 = E1 
 E6  

 = E1  
E6 

  

Số liệu kế toán 

Giá trị TCS 
rủi ro nội 

bảng tương 
ứng Mã số KHOảN MụC 

Riêng 

lẻ 

Hợp 
nhất 

Hệ số 
chuyển 
đổi 

Hình 
thức 
bảo 
đảm 

Hệ số 
rủi ro 
(theo 
quy 

định tại 
Khoản 

6.4 
Điều 5) 

Riêng 
lẻ 

Hợp 
nhất 

  

  

  

  

[1] [2] [3] [4] [5] 

[6] = 
[1] x 
[3] x 
[5] 

[7] 
= 

[2] x 
[3] x 
[5] 

  

Giá trị tài sản có 
rủi ro quy đổi 
của các cam kết 
ngoại bảng  

              

(55) Bảo lãnh vay      100%         

(56) 
Bảo lãnh thanh 
toán  

    100%         

(57) 

Các khoản xác 
nhận thư tín 
dụng; Thư tín 
dụng dự phòng 
bảo lãnh tài 
chính cho các 
khoản cho vay, 

    100%         

 



 
phát hành 
chứng khoán; 
Các khoản chấp 
nhận thanh toán 
bao gồm các 
khoản chấp 
nhận thanh toán 
dưới hình thức 
ký hậu, trừ các 
khoản chấp 
nhận thanh toán 
hối phiếu tại 
mục (64)  

(58) 
Bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng  

    50%         

(59) 
Bảo lãnh dự 
thầu 

    50%         

(60) Bảo lãnh khác      50%         

(61) 

Thư tín dụng dự 
phòng ngoài thư 
tín dụng quy 
định tại mục 
(57)  

    50%         

(62) 

Các cam kết 
khác có thời hạn 
ban đầu từ 1 
năm trở lên 

    50%         

(63) 
Thư tín dụng 
không hủy 
ngang  

    20%         

(64) 

Chấp nhận 
thanh toán hối 
phiếu thương 
mại ngắn hạn, 
có bảo đảm 
bằng hàng hóa  

    20%         

(65) 
Bảo lãnh giao 
hàng  

    20%         

(66) 
Các cam kết 
khác liên quan 
đến thương mại  

    20%         

(67) 
Thư tín dụng có 
thể hủy ngang  

    0%         

(68) 
Các cam kết có 
thể hủy ngang 

    0%         

 



 
vô điều kiện 
khác  

(69) 

Các hợp đồng 
giao dịch lãi 
suất có kỳ hạn 
ban đầu dưới 1 
năm  

    0,5%   100%     

(70) 

Các hợp đồng 
giao dịch lãi 
suất có kỳ hạn 
ban đầu từ 1 
năm đến dưới 2 
năm  

    1%   100%     

(71) 

Các hợp đồng 
giao dịch lãi 
suất có kỳ hạn 
ban đầu từ 2 
năm trở lên 
(cộng thêm (+) 
1,0% cho mỗi 
năm kể từ năm 
thứ 3)  

    1%   100%     

(72) 

Hợp đồng giao 
dịch ngoại tệ có 
kỳ hạn ban đầu 
dưới 1 năm  

    2%   100%     

(73) 

Hợp đồng giao 
dịch ngoại tệ có 
kỳ hạn ban đầu 
từ 1 năm đến 
dưới 2 năm  

    5%   100%     

(74) 

Hợp đồng giao 
dịch ngoại tệ có 
kỳ hạn ban đầu 
từ 2 năm trở lên 
(cộng thêm (+) 
3,0% cho mỗi 
năm kể từ năm 
thứ 3)  

    5%   100%     

(F)  

Tổng tài sản 
"Có" rủi ro của 
các cam kết 
ngoại bảng  

=5574
=55 
 74 

      
= 55 
 74 

= 
55 
 74 

Ghi chú:  

 



 
1. Các mục bôi đen là mục không phát sinh số liệu 

2. Số liệu kế toán hợp nhất là số liệu kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 
này.  

 



 
PHụ LụC 2 
BảNG THEO DõI CáC Tỷ Lệ KHả NĂNG CHI TRả 

Tên TCTD  

Đơn vị: triệu đồng 

  

Thời gian đến hạn Tỷ lệ 
xác 
định 
luồng 
tiền 

Số 
dư 

theo 
sổ 

sách 

Số dư 
để xác 
định kỳ 

hạn 
thanh 
toán 

Ngày 
tiếp 
theo 

(ngày 
1) 

Từ 
ngày 
2 đến 
ngày 
thứ 7

Từ 
ngày 
thứ 8 
đến 

ngày 
thứ 30

Từ 
ngày 

thứ 30 
đến 

ngày 
thứ 
180 

Từ 
ngày 
thứ 
180 
đến 

ngày 
thứ 
360 

Trên 
360 
ngày 

Căn cứ xác 
định thời 
gian đến 

hạn 

Khoản mục 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
I. Tài sản "Có" đến 
hạn thanh toán  

                    

1. Tiền mặt tại quỹ  100%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

2. Vàng, bao gồm 
cả vàng gửi tại 
Ngân hàng Nhà 
nước  

100%         Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

3. Tiền gửi tại Ngân 
hàng Nhà nước (trừ 
tiền gửi dự trữ bắt 
buộc)  

                    

3.1. Không kỳ hạn  100%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

3.2. Có kỳ hạn  100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
tiền gửi 

4. Tiền, vàng gửi, 
cho vay tại các tổ 
chức tín dụng khác  

                    

4.1. Không kỳ hạn  100%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

4.2. Có kỳ hạn  100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
tiền gửi 

4.3. Cho vay  100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 

 



 
vay 

5. Các loại chứng 
khoán do Chính 
phủ Việt Nam, 
chính phủ các nước 
thuộc OECD phát 
hành hoặc được 
Chính phủ Việt 
Nam, chính phủ các 
nước thuộc OECD 
bảo lãnh thanh toán  

                    

5.1. Chứng khoán 
nợ 

95%                 Theo kỳ 
hạn trên 
chứng 
khoán nợ 

5.2. Chứng khoán 
vốn 

95%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

6. Các loại chứng 
khoán do tổ chức 
tín dụng hoạt động 
tại Việt Nam phát 
hành hoặc bảo lãnh 
thanh toán  

                    

6.1. Chứng khoán 
nợ 

90%                 Theo kỳ 
hạn trên 
chứng 
khoán nợ 

6.2. Chứng khoán 
vốn 

90%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

7. Các loại chứng 
khoán khác được 
niêm yết  

                    

7.1. Chứng khoán 
nợ 

85%                 Theo kỳ 
hạn trên 
chứng 
khoán nợ 

7.2. Chứng khoán 
vốn 

85%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

8. Các khoản cho 
vay không có bảo 
đảm, trừ nợ xấu, 
đến hạn thanh toán  

75%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
vay 

9. Các khoản cho 
vay có bảo đảm, 
cho thuê tài chính, 
trừ nợ xấu, đến hạn 
thanh toán  

80%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
vay 

Tổng cộng tài sản 
"Có" 

A                   

II. Tài sản "Nợ" đến 
hạn thanh toán  

                    

 



 
1. Tiền gửi không 
kỳ hạn của các tổ 
chức tín dụng khác  

100%       Không điền vào đây Số dư cuối 
ngày hôm 
trước 

2. Tiền gửi có kỳ 
hạn của các tổ chức 
tín dụng khác, tổ 
chức, cá nhân    

100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
tiền gửi 

3. Tiền gửi không 
kỳ hạn của tổ chức 
(trừ tiền gửi của tổ 
chức tín dụng 
khác), cá nhân  

15%       Không điền vào đây 15% số dư 
bình quân 
trong thời 
gian 30 
ngày liền 
kề trước kể 
từ ngày 
hôm trước 

4. Tiền vay từ 
Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước  

100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
vay 

5. Tiền vay từ các 
tổ chức tín dụng 
khác  

100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
hợp đồng 
vay 

6. Giấy tờ có giá do 
tổ chức tín dụng 
phát hành  

100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
giấy tờ có 
giá 

7. Các khoản tiền 
lãi, phí phải trả 

100%                 Theo kỳ 
hạn của 
khoản tiền 
lãi, phí phải 
trả 

8. Cam kết cho vay 
không hủy ngang 
đối với khách hàng  

100%                 Theo kỳ 
hạn trên 
cam kết 
cho vay 
không hủy 
ngang 

9. Cam kết bảo lãnh 
vay vốn đối với 
khách hàng  

100%                 Đánh giá 
từng ngày 
theo tình 
hình thực tế

10. Các cam kết 
bảo lãnh thanh toán, 
trừ phần giá trị 
được bảo đảm bằng 
tiền  

100%                 Đánh giá 
từng ngày 
theo tình 
hình thực tế

Tổng cộng tài sản 
"Nợ" 

B                   

Trạng thái thanh 
khoản của thang 
đáo hạn  

= A - 
B 

                  

Tỷ lệ khả năng chi 
trả theo kỳ hạn (07 

                    

 



 

 

ngày)  
Giới hạn quy định          Lớn 

hơn 1
          

  

 


