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Trang 2 

Thông qua bài thuyết trình của mình, 

Diễn giả đã phân tích bản chất và các 

hình thái biểu hiện của mô hình Fintech 

(Công nghệ tài chính), với lợi thế về công 

nghệ điện toán trên môi trường internet 

đã tạo ra nhiều dịch vụ tài chính có hàm 

lượng giá trị gia tăng và tiện lợi hơn bao 

giờ hết như dịch vụ thanh toán điện tử, ví 

điện tử, hoạt động gọi vốn từ cộng đồng 

hay hoạt động cho vay ngang hàng mà 

không thông qua tổ chức tín dụng.  

Qua buổi thuyết trình, cùng với những 

trao đổi đến từ nhiều người tham dự, diễn 

giả đã cho thấy hiện nay khái niệm 

Fintech dưới khía cạnh pháp lý hiện còn 

khá mơ hồ, đồng thời khuôn khổ pháp lý 

điều chỉnh hoạt động của Fintech ở Việt 

Nam về cơ bản mới chỉ đáp ứng được 

một phần và còn chưa rõ ràng, từ chính 

sách đến các quy định cụ thể. Nếu coi 

Fintech là một trung gian tài chính thì các 

quy định hiện hành trong lĩnh vực ngân 

hàng áp dụng đối với Fintech vẫn chưa 

phù hợp.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Diễn giả cũng thông tin về cách thức ứng 

xử với mô hình Fintech ở một số quốc gia 

trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản và 

châu Âu. Trong xu thế không thể cưỡng 

lại, Việt Nam cần phải sớm tìm ra lời giải 

để từ đó bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ 

pháp lý và xây dựng cơ chế quản lý phù 

hợp các công ty Fintech nhằm đảm bảo 

cho những mô thức kinh doanh mới có 

điều kiện vận hành thuận lợi trong quá 

trình phát triển cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 hiện nay. 

 

Buổi Seminar kết thúc vào 16h15 cùng 

ngày. 

 

 

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 

UY ĐỊNH VỀ MỨC THU, 

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN 

LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ 

TRONG HOẠT ĐỘNG HOÁ CHẤT 

Đây là nội dung được quy định tại 

Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 

25/01/2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành. 

Theo đó, một số nội dung nổi bật được 

quy định tại Thông tư như sau: 

1. Đối tượng nộp phí 

Q 
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Trang 3 

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, 

Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa 

chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí 

theo quy định tại Thông tư này. 

2. Tổ chức thu phí 

Tổ chức thu phí quy định tại Thông tư 

này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong 

hoạt động hóa chất, phê duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo 

quy định tại Luật hóa chất và các văn 

bản hướng dẫn. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

3. Mức thu phí 

Mức thu phí trong hoạt động hoá chất 

được quy định cụ thể tại Biểu mức thu 

phí ban hành kèm theo Thông tư. 

Phí trong hoạt động hóa chất thu bằng 

Đồng Việt Nam. 

4. Kê khai, nộp phí 

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ 

chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu 

của tháng trước vào tài khoản phí chờ 

nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà 

nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí 

theo tháng và quyết toán phí theo năm 

theo quy định tại khoản 3 Điều 19; nộp 

phí theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 

tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản 

lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ. 

5. Quản lý và sử dụng phí 

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí 

thu được vào ngân sách nhà nước theo 

Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu phí 

do ngân sách nhà nước bố trí trong dự 

toán của tổ chức thu theo chế độ, định 

mức chi ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán 

chi phí hoạt động theo quy định của 

Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=83/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Trang 4 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan nhà nước, được để lại 90% trong 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi 

phí cho việc thu phí. Số tiền phí còn lại 

10% phải nộp vào ngân sách nhà nước 

theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện 

hành. 

Thông tư số 08/2018/TT-BTC có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 12/3/2018. 

 

UY ĐỊNH VỀ CHO VAY ĐẶC 

BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM 

SOÁT ĐẶC BIỆT 

Ngày 26/01/2018, Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư 

số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho 

vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, Thông 

tư này quy định về cho vay đặc biệt của 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp 

tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng khác 

đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được 

kiểm soát đặc biệt. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thông tư quy định một số nội dung 

chính như sau: 

1. Nguyên tắc cho vay đặc biệt, xử lý 

khoản cho vay đặc biệt 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Mức cho vay đặc biệt; thời hạn 

cho vay đặc biệt; mục đích sử dụng 

khoản cho vay đặc biệt; lãi suất cho vay 

đặc biệt; lãi suất gia hạn cho vay đặc 

biệt; lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc 

biệt quá hạn; miễn, giảm tiền lãi cho vay 

đặc biệt; việc xử lý đối với khoản cho 

vay đặc biệt (bao gồm cả việc gia hạn 

khoản cho vay đặc biệt) thực hiện theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 

17/2017/QH14, phương án cơ cấu lại, 

phương án chuyển nhượng đã được phê 

duyệt.  

Trường hợp quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, phương án cơ cấu lại, 

phương án chuyển nhượng đã được phê 

duyệt không quy định thì thực hiện theo 

quy định tại Thông tư này. 

❖ Việc cho vay đặc biệt của Ngân 

hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến 

Q 
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Trang 5 

mức 0% do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định. 

2. Các trường hợp cho vay đặc biệt 

❖ NHNN cho vay đặc biệt đối với tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

trong các trường hợp sau: 

➢ Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh 

khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy 

cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào 

tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa 

sự ổn định của hệ thống trong thời gian 

TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm 

cả trường hợp TCTD đang thực hiện 

phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối 

với ngân hàng thương mại, ngân hàng 

hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài 

chính vi mô theo phương án phục hồi đã 

được phê duyệt; 

➢ Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối 

với ngân hàng thương mại theo phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt; 

➢ Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0% đối với ngân hàng 

thương mại đã được mua bắt buộc trước 

ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực 

theo quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ; 

Nguồn ảnh: Internet

➢ Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0% đối với ngân hàng 

thương mại đã được mua bắt buộc trước 

ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực 

sau chuyển nhượng theo phương án 

chuyển nhượng đã được phê duyệt. 

❖ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho 

vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm 

soát đặc biệt trong các trường hợp sau: 

➢ Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh 

khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy 

cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào 

tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa 

sự ổn định của hệ thống trong thời gian 

TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm 

cả trường hợp TCTD đang thực hiện 

phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; 

➢ Cho vay đặc biệt theo quyết định 

của NHNN với lãi suất ưu đãi đến mức 
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Trang 6 

0% để hỗ trợ thanh khoản đối với công 

ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ 

chức tài chính vi mô từ Quỹ dự phòng 

nghiệp vụ khi công ty tài chính, quỹ tín 

dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô 

có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc 

lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, 

đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi 

phương án cơ cấu lại được phê duyệt; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối 

với công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân 

dân, tổ chức tài chính vi mô từ Quỹ dự 

phòng nghiệp vụ theo phương án phục 

hồi đã được phê duyệt. 

❖ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 

cho vay đặc biệt đối với TCTD được 

kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp 

sau: 

➢ Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh 

khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy 

cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào 

tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa 

sự ổn định của hệ thống trong thời gian 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt, bao gồm cả trường hợp TCTD đang 

thực hiện phương án cơ cấu lại đã được 

phê duyệt; 

➢ Cho vay đặc biệt theo quyết định 

của NHNN với lãi suất ưu đãi đến mức 

0% để hỗ trợ thanh khoản đối với quỹ tín 

dụng nhân dân từ Quỹ bảo đảm an toàn 

hệ thống quỹ tín dụng nhân dân khi quỹ 

tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả 

năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất 

khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của 

hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại 

được phê duyệt; 

➢ Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối 

với quỹ tín dụng nhân dân từ Quỹ bảo 

đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 

dân theo phương án phục hồi đã được 

phê duyệt. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ TCTD khác cho vay đặc biệt đối 

với TCTD được kiểm soát đặc biệt trong 

các trường hợp sau: 

➢ Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh 

khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy 

cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào 

tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa 

sự ổn định của hệ thống trong thời gian 
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Trang 7 

TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm 

cả trường hợp TCTD đang thực hiện 

phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; 

➢ Cho vay đặc biệt để hỗ trợ phục 

hồi đối với TCTD theo phương án phục 

hồi, phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt. 

3. Mục đích sử dụng khoản vay đặc 

biệt 

TCTD được kiểm soát đặc biệt chỉ được 

sử dụng khoản vay đặc biệt để chi trả 

tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân tại 

tổ chức tín dụng (trừ một số đối tượng 

không được chi trả), việc sử dụng khoản 

vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của đối 

tượng khác do Thống đốc NHNN quyết 

định trong từng trường hợp cụ thể. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

4. Mức và thời hạn cho vay đặc biệt 

❖ Đối với khoản cho vay đặc biệt để 

hỗ trợ thanh khoản từ NHNN; cho vay 

đặc biệt theo quyết định của NHNN với 

lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ 

thanh khoản từ Bảo hiểm tiền gửi Việt 

Nam và Ngân hàng Hợp tác xã, mức cho 

vay do NHNN xem xét, quyết định trên 

cơ sở tình hình khả năng chi trả của 

TCTD được kiểm soát đặc biệt. Thời 

hạn cho vay đối với những khoản này do 

NHNN xem xét, quyết định nhưng tối đa 

là 02 năm. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Đối với khoản Bảo hiểm tiền gửi, 

Ngân hàng Hợp tác xã, TCTD khác cho 

vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối 

với TCTD khi TCTD có nguy cơ mất 

khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng 

mất khả năng chi trả, đe doạ sự ổn định 

của hệ thống trong thời gian TCTD được 

kiểm soát đặc biệt: mức cho vay và thời 

hạn cho vay theo thoả thuận giữa bên 

cho vay và bên đi vay. 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể 

về lãi suất cho vay đặc biệt; gia hạn cho 

vay đặc biệt; trả nợ vay đặc biệt và trình 

tự NHNN xem xét, quyết định cho vay 

đặc biệt trong từng trường hợp cụ thể; 

trình tự Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, TCTD 

khác cho vay đặc biệt, gia hạn cho vay 

đặc biệt và giải ngân khoản cho vay đặc 

biệt. 

Thông tư 01/2018/TT-NHNN có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 29/01/2018. Mặt 

khác: 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                     Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 29/01 đến 03/02 năm 2018 

 

Trang 8 

• Các khoản cho vay đặc biệt còn số 

dư đến ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành được tiếp tục thực hiện theo văn 

bản cho vay đặc biệt, gia hạn cho vay 

đặc biệt hoặc hợp đồng cho vay đặc biệt 

đã ký. Các văn bản cho vay đặc biệt, gia 

hạn cho vay đặc biệt, hợp đồng cho vay 

đặc biệt nêu trên được sửa đổi, bổ sung 

nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp 

với quy định tại Thông tư này. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Đối với khoản vay đặc biệt của tổ 

chức tín dụng đã vay trước ngày Luật 

Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 

có hiệu lực thi hành, việc xem xét gia 

hạn thực hiện theo trình tự sau: 

✓ TCTD có văn bản đề nghị gia hạn 

gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

trước ngày đến hạn trả nợ tối thiểu 20 

ngày làm việc; 

✓ Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị gia hạn của TCTD theo quy định 

trên, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

phối hợp với Ban kiểm soát đặc biệt (nếu 

có) có ý kiến bằng văn bản gửi Vụ Chính 

sách tiền tệ về các nội dung theo quy 

định, kèm theo văn bản đề nghị gia hạn 

của TCTD; 

✓ Sau khi nhận được các văn bản 

nêu trên, Vụ Chính sách tiền tệ gửi lấy ý 

kiến Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng có ý kiến, Vụ Chính sách tiền tệ 

tổng hợp, trình Thống đốc NHNN xem 

xét, quyết định việc gia hạn cho vay đặc 

biệt đối với TCTD. 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ 

HIỆU LỰC THÁNG 02/2018 

1. Ngày 10/02/2018, Thông tư số 

138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng 

dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với 

doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định 

tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 

13/11/2017 của Chính phủ quy định một 

số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài 

chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối 

với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở 

giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực 

thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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Theo quy định tại Thông tư, mức chi hoa 

hồng đại lý cho các đại lý xổ số do doanh 

nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, 

đảm bảo nguyên tắc tối đa không vượt 

quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh 

doanh các loại hình xổ số được phép 

kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia 

tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

2. Ngày 12/02/2018, Thông tư số 

20/2017/TT-NHNN của Ngân hàng 

Nhà nước quy định về bán khoản phải 

thu từ hợp đồng cho thuê tài chính có 

hiệu lực thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số nội 

dung về phương thức, giá bán, hợp 

đồng… đối với việc bán khoản phải thu 

từ hợp đồng cho thuê tài chính – thoả 

thuận bằng văn bản về việc bên bán 

khoản phải thu (công ty tài chính, công 

ty cho thuê tài chính) chuyển giao quyền 

đòi nợ đối với khoản phải thu cho bên 

mua khoản phải thu và nhận tiền thanh 

toán từ bên mua khoản phải thu. 

3. Từ ngày 12/02/2018, tổ chức tín dụng 

chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 

01 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh 

doanh trái phiếu doanh nghiệp và khi 

cấp tín dụng phải đáp ứng điều kiện sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Việc cấp tín dụng phải đảm bảo 

các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo 

quy định của pháp luật; 

❖ Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; 

❖ Tuân thủ đầy đủ các quy định về 

quản trị rủi ro theo quy định của pháp 

luật về cấp tín dụng, hệ thống kiểm soát 

nội bộ và trích lập đủ số tiền dự phòng 

rủi ro theo quy định của pháp luật. 

Đây là một trong những nội dung được 

quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-

NHNN ngày 28/12/2017 của Ngân hàng 

Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN 

quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an 

toàn trong hoạt động của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

4. Cùng ngày 12/02/2018, Thông tư 

146/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu 

thuế đối với hoạt động kinh doanh 

casino có hiệu lực thi hành. 

Theo quy định tại Thông tư, doanh 

nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một 
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địa điểm trong Điểm kinh doanh casino 

với các phương tiện, trang thiết bị cần 

thiết để cơ quan thuế quản lý thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp 

hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống 

camera. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

5. Ngày 26/02/2018, Thông tư số 

25/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 

định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận những thay đổi của tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng có hiệu lực thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, việc tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng thay đổi, sửa đổi, bổ sung tên, địa 

điểm đặt trụ sở chính; thời hạn hoạt 

động; mức vốn điều lệ; tạm ngừng hoạt 

động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở 

lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động 

do sự kiện bất khả kháng… sẽ phải thực 

hiện theo các quy định về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục tại Thông tư này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


