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Bạn đọc tham khảo thêm 

thông tin tại Trang thông tin 

của Bộ môn: 

https://www.facebook.com/

bomonluattaichinhnganhang

hlu 

 

 

PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG 

UY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH 

TỰ, THỦ TỤC CHẤP 

THUẬN NHỮNG THAY ĐỔI 

CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Đây là nội dung được quy định tại 

Thông tư số 10/2018/TT-NHNN của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành ngày 09/4/2018. Thông 

tư được ban hành nhằm quy định về hồ 

sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những 

thay đổi của tổ chức tài chính vi mô 

(TCTCVM), bao gồm: 

❖ Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; 

❖ Mức vốn Điều lệ; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Q 

BẢN TIN PHÁP LUẬT  
 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

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

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

 

MỤC LỤC 

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận những thay đổi của tổ chức tài chính 

vi mô ……………...…………….……...…… 1 

Chính sách tài chính khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

………………………………………………. 5 

Cụm tin vắn ………………………………... 7 
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Trang 2 

❖ Nội dung, phạm vi và thời hạn 

hoạt động; 

❖ Mua bán, chuyển nhượng Phần 

vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, 

chuyển nhượng Phần vốn góp của thành 

viên góp vốn; 

❖ 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. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một 

số thay đổi của TCTCVM được quy 

định cụ thể tại Thông tư 10/2018/TT-

NHNN như sau: 

1. Thay đổi tên 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Để được thay đổi tên, TCTCVM 

lập hồ sơ đề nghị gồm: 

➢ Văn bản đề nghị chấp thuận thay 

đổi tên, gồm tối thiểu các nội dung: tên 

được quy định trong Giấy phép, tên dự 

kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định 

của pháp luật có liên quan về việc đặt 

tên, lý do thay đổi; 

➢ Quyết định của Hội đồng thành 

viên thông qua việc thay đổi tên. 

❖ Trình tự thực hiện thủ tục chấp 

thuận: 

➢ TCTCVM lập hồ sơ nêu trên gửi 

Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân 

hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu 

TCTCVM bổ sung hồ sơ; 

➢ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 

nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép của TCTCVM; trường hợp từ 

chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thay đổi nội dung, phạm vi hoạt 

động 

❖ Hồ sơ đề nghị gồm: 

➢ Văn bản đề nghị thay đổi nội 

dung, phạm vi hoạt động, trong đó tối 

thiểu bao gồm các nội dung sau: 

• Nội dung, phạm vi hoạt động đề 

nghị chấp thuận; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Lý do và sự cần thiết thay đổi nội 

dung, phạm vi hoạt động; 
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Trang 3 

➢ Quyết định của Hội đồng thành 

viên thông qua việc thay đổi nội dung, 

phạm vi hoạt động; 

➢ Phương án triển khai nội dung, 

phạm vi hoạt động, trong đó tối thiểu 

bao gồm các nội dung: mô tả nội dung, 

phạm vi hoạt động thay đổi, quy trình 

thực hiện, phân tích hiệu quả và biện 

pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, kế 

hoạch kinh doanh, kế hoạch triển khai 

thực hiện; 

➢ Dự thảo quy định nội bộ về quy 

trình triển khai nghiệp vụ đảm bảo quản 

lý và kiểm soát rủi ro phát sinh. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Trình tự thực hiện thủ tục chấp 

thuận: 

➢ TCTCVM lập hồ sơ nêu trên gửi 

Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân 

hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu 

TCTCVM bổ sung hồ sơ; 

➢ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 

nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép của TCTCVM; trường hợp từ 

chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Thay đổi mức vốn điều lệ 

❖ Hồ sơ đề nghị gồm: 

➢ Văn bản đề nghị chấp thuận tăng 

mức vốn Điều lệ, trong đó tối thiểu bao 

gồm các nội dung sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Mức vốn Điều lệ được quy định 

trong Giấy phép; 

• Mức vốn Điều lệ dự kiến tăng; 

• Lý do và sự cần thiết của việc tăng 

mức vốn Điều lệ; 

• Nguồn sử dụng để tăng vốn Điều 

lệ; 

• Phương án và thời gian dự kiến 

hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ; 

• Tỷ lệ Phần vốn góp của các thành 

viên góp vốn (trường hợp thay đổi mức 

vốn Điều lệ dẫn đến thay đổi tỷ lệ Phần 

vốn góp của các thành viên góp vốn); 

• Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn 

Điều lệ tăng thêm trong hoạt động kinh 
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doanh; khả năng quản trị, Điều hành và 

kiểm soát rủi ro đối với quy mô vốn 

Điều lệ mới; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Quyết định của Hội đồng thành 

viên thông qua việc tăng mức vốn Điều 

lệ; 

➢ Quyết định của chủ sở hữu hoặc 

văn bản của thành viên góp vốn thông 

qua việc tăng mức vốn Điều lệ của 

TCTCVM; 

➢ Đối với trường hợp tăng vốn Điều 

lệ do chủ sở hữu, thành viên góp vốn cấp 

thêm, ngoài các thành Phần hồ sơ quy 

định nêu trên, TCTCVM bổ sung các tài 

liệu sau đây: 

• Văn bản của chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn cam kết sử dụng nguồn 

tiền hợp pháp để cấp vốn hoặc góp thêm 

vốn theo phương án tăng vốn Điều lệ của 

TCTCVM; 

• Văn bản xác nhận của Sở giao 

dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tài 

chính vi mô đặt trụ sở chính về số vốn 

Điều lệ tăng thêm đã gửi vào tài Khoản 

phong tỏa; 

❖ Trình tự thực hiện thủ tục chấp 

thuận: 

➢ TCTCVM lập hồ sơ theo hướng 

dẫn trên gửi Ngân hàng Nhà nước. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước 

có văn bản yêu cầu TCTCVM bổ sung 

hồ sơ; 

➢ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 

nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép đối của TCTCVM; trường 

hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Ngoài những quy định về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục chấp thuận những thay đổi của 

TCTCVM nêu trên, Thông tư còn quy 

định cụ thể về trách nhiệm của các đơn 

vị liên quan, như trách nhiệm của Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; 

trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh; trách nhiệm của TCTCVM. 

  

Nguồn ảnh: Internet 

Thông tư số 10/2018/TT-NHNN có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/6/2018. Trong 

trường hợp TCTCVM đã nộp hồ sơ hợp 

lệ đề nghị chấp thuận thay đổi một hoặc 
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một số nội dung quy định tại Khoản 1 

Điều 1 Thông tư này trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành và phù hợp 

với quy định của pháp luật tại thời điểm 

đó được tiếp tục thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ để thực hiện theo quy định 

tại Thông tư này. 

 

PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH 

HÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 

KHUYẾN KHÍCH DOANH 

NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 17/4/2018, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn. Về mặt nguyên tắc áp dụng ưu đãi 

và hỗ trợ đầu tư, Nghị định quy định: 

Nhà nước ưu đãi thông qua miễn, giảm 

thuế, phí, lệ phí và giảm một số thủ tục 

hành chính cho doanh nghiệp; Nhà nước 

hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ một 

phần kinh phí đầu tư hoặc cấp bù chênh 

lệch lãi suất cho doanh nghiệp… 

Một số chính sách ưu đãi về tài chính – 

tín dụng được quy định tại Nghị định 

dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn như sau: 

1. Miễn, giảm tiền sử dụng đất 

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp 

(đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và 

khuyến khích đầu tư) được Nhà nước 

giao đất hoặc được chuyển mục đích đất 

để làm nhà ở cho người lao động theo 

quy định tại Điều 55 Luật đất đai được 

miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với diện tích đất được chuyển mục 

đích để xây dựng nhà ở cho người lao 

động làm việc tại dự án; được miễn tiền 

sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau 

khi được chuyển đổi. 

2. Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn được ngân sách 

địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương 

mại sau khi dự án hoàn thành như sau: 

C 
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➢ Mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi 

suất vay thương mại so với lãi suất tín 

dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số 

dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ 

sơ hỗ trợ. 

➢ Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ 

ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín 

dụng với ngân hàng thương mại: Tối đa 

08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc 

biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 06 năm đối với 

dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 

05 năm đối với dự án nông nghiệp 

khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án 

của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và 

nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi 

suất là 08 năm. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi 

suất: Tối đa không quá 70% tổng mức 

đầu tư của dự án. 

❖ Các công trình xây dựng trên đất 

(bao gồm cả nhà lưới, nhà kính, nhà 

màng và công trình thủy lợi) của doanh 

nghiệp đầu tư được tính là tài sản để thế 

chấp vay vốn tại các ngân hàng thương 

mại. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhận được 

nhiều hỗ trợ về tài chính cho việc nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp 

công nghệ cao; đào tạo nguồn lực, phát 

triển thị trường; đầu tư cơ sở: bảo quản, 

chế biến nông sản… 

2. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ doanh 

nghiệp  

❖ Nguồn vốn hỗ trợ 

Ngân sách trung ương dành khoản ngân 

sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu 

tư phát triển hàng năm cho ngành nông 

nghiệp; ngân sách các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương dành tối thiểu 

5% vốn chi ngân sách địa phương 

hàng năm cho ngành nông nghiệp để 

thực hiện.  

Ngoài ra, các bộ ngành và địa phương 

được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ 

các Chương trình, dự án phát triển kinh 

tế xã hội và các quỹ hợp pháp để thực 

hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định 

tại Nghị định này. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 

 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                         Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 09/4 đến 21/4 năm 2018 

 

Trang 7 

❖ Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư 

➢ Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ 

trợ sau đầu tư: Khi hạng mục đầu tư của 

dự án hoàn thành và nghiệm thu thì được 

giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo hạng 

mục đầu tư; sau khi dự án hoàn thành, 

nghiệm thu và đưa vào sản xuất, kinh 

doanh thì được giải ngân 30% mức vốn 

hỗ trợ còn lại. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Vốn giao cho doanh nghiệp chưa 

giải ngân hết trong năm kế hoạch ngân 

sách sẽ được chuyển sang năm sau giải 

ngân tiếp. Trường hợp sau 02 năm mà 

doanh nghiệp vẫn chưa giải ngân hết thì 

số vốn còn lại chỉ được điều chuyển cho 

doanh nghiệp khác theo quy định của 

Nghị định này. 

➢ Phần vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước không tính vào thu nhập chịu thuế 

của doanh nghiệp và được Nhà nước 

cam kết bảo đảm phần vốn này khi 

doanh nghiệp thực hiện vay vốn từ ngân 

hàng thương mại để thực hiện dự án. 

Những ưu đãi nêu trên đối với doanh 

nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn có hiệu lực thi hành 

từ ngày 17/4/2018. 

 

CỤM TIN VẮN 

ẠN CHẾ VIỆC CẤP MỚI 

BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ 

CHO CÁC KHOẢN VAY 

TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC  

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 

định số 433/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 

20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt chương trình quản lý nợ 

trung hạn 2016 – 2018. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã sửa đổi 

quy định về bảo lãnh Chính phủ. Theo 

đó, thay vì tạm dừng toàn bộ việc cấp 

mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản 

vay trong và ngoài nước thì Quyết định 

số 433/QĐ-TTg sửa đổi theo hướng: 

Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính 

phủ cho các khoản vay trong và ngoài 

nước của doanh nghiệp thực hiện dự án 

đầu tư để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn 

nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê 

duyệt. 

H 
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Quyết định số 433/QĐ-TTg có hiệu lực 

thi hành từ ngày 20/4/2018. 

 

ĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 

CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN 

QUAN ĐẾN BITCOIN VÀ 

CÁC LOẠI TIỀN ẢO TƯƠNG TỰ 

KHÁC  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thời gian gần đây hoạt động đầu tư, mua 

bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành 

tiền ảo, đặc biệt là hoạt động sử dụng 

tiền ảo để huy động vốn theo phương 

thức đa cấp ngày càng diễn biến phức 

tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn 

định của thị trường tài chính, trật tự an 

toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn 

đối với tổ chức, cá nhân tham gia. Với 

mục đích hạn chế những rủi ro, hệ luỵ 

cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ 

thị số 01/CT-TTg ngày 11/4/2018 yêu 

cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, 

Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tư 

pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trong phạm vi 

chức năng, thẩm quyền được giao thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể để tăng cường 

quản lý các hoạt động liên quan tới 

bitcoin và các loại tiền ảo. 

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban 

hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 

13/4/2018 về các biện pháp tăng cường 

kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên 

quan đến tiền ảo. Trong đó, Thống đốc 

đưa ra yêu cầu chung đối với các đơn vị 

trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, các Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; các tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Triển khai hiệu quả các giải pháp 

về phòng chống rửa tiền, tăng cường các 

biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro nhằm 

phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hệ 

thống ngân hàng, hệ thống thanh toán 

cho mục đích mua bán, trao đổi tiền ảo 

hoặc sử dụng tiền ảo như phương tiện 

thanh toán. 

❖ Tăng cường công tác thanh tra, 

giám sát về phòng chống rửa tiền, cấp 

tín dụng, mở và sử dụng tài khoản, thanh 

T 
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toán, chuyển tiền và các hoạt động liên 

quan khác có thể bị lợi dụng để phục vụ 

giao dịch tiền ảo nhằm bảo đảm các tổ 

chức tín dụng hoạt động an toàn, lành 

mạnh, tuân thủ quy định pháp luật./.

 

 

 


