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NỘI DUNG
THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày
02/7/2014 hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ
 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 hướng dẫn Pháp lệnh
Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi
 Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản
lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
dành cho người nước ngoài
TIN TỨC NỔI BẬT

Bản tin Pháp lý là Bản tin
được phát hành định kỳ hàng
tháng. Bản tin sẽ cung cấp cho
bạn đọc: (i) các thông tin về
các văn bản pháp luật mới ban
hành điều chỉnh hoạt động của

 Một số quy định mới của Nghị định số 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn
pháp lệnh ngoại hối.

Ngân hàng; (ii) tư vấn pháp lý

 Khó có thể truy đòi tài sản thế chấp đã bị đem bán.

quanh hoạt động của Ngân

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

 Áp dụng Mẫu Hợp đồng thế chấp 02 bên hay 03 bên.

và các tin tức nổi bật xoay
hàng; (iii) cập nhật các văn
bản định chế của Ngân hàng.

 Thẩm định cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần
 Nhận tài sản bảo đảm là máy móc thiết bị
THÔNG TIN VĂN BẢN

 Văn bản nội bộ mới ban hành.
 Văn bản nội bộ sắp ban hành.

Ban biên tập:
Bùi Thanh Lam –Trưởng ban
Phạm Thị Duyên
Hà Chí Trung
Nguyễn Phi Hằng
Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Thị Hồng Vân
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THÔNG TIN PHÁP LUẬT
1.

Ngày ban hành

: 02/7/2014

Ngày có hiệu lực : 01/9/2014
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam
Thông tư này hướng dẫn hoạt động đại lý bảo
hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
Theo đó, Thông tư đề cập đến một số nội dung
như:
a)

Hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm một, một số hoặc
toàn bộ các hoạt động sau đây:
- Giới thiệu khách hàng;
- Chào bán bảo hiểm;
- Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
- Thu phí bảo hiểm;
- Thu xếp giải quyết trả tiền bảo hiểm khi xảy ra
sự kiện bảo hiểm;
- Thực hiện các hoạt động, nghĩa vụ khác có liên
quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng
bảo hiểm theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm
và theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ.

b)

- Ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
phải có nhân viên trực tiếp thực hiện
hoạt động đại lý bảo hiểm được đào tạo
và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo
quy định tại Điều 11 Thông tư.

Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTCNHNNVN ngày 02/7/2014 hướng dẫn hoạt động
đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động đại lý
bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

c)

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm của
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ:
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài không được đồng thời làm
đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân
thọ khác nếu không được chấp thuận
bằng văn bản của doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ mà mình đang làm đại lý;
không được tác động để khách hàng
mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc
không cung cấp các thông tin cần thiết
cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;
không được xúi giục khách hàng hủy bỏ
hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực
dưới mọi hình thức.
- Nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài trực tiếp thực
hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được
quản lý theo hệ thống đại lý bảo hiểm
chung của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
- Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài được liên kết sản phẩm bảo
hiểm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
nhưng phải đảm bảo việc giao kết hợp
đồng bảo hiểm riêng, tách biệt với các
giao kết khác của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài và chịu
trách nhiệm độc lập về sản phẩm, dịch
vụ do mình cung cấp.

- Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho
phép thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong
Giấy phép thành lập và hoạt động;
Lưu hành nội bộ
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2.

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014
hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh
Ngoại hối sửa đổi
Ngày ban hành

: 17/7/2014

Ngày có hiệu lực : 05/9/2014
Cơ quan ban hành : Chính phủ
Chi tiết nội dung tại bài viết dưới đây.
3.

Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày
24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối
b)
với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có
thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày ban hành

: 24/07/2014

Ngày có hiệu lực : 06/09/2014
Cơ quan ban hành : Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam
Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối
với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có c)
thưởng dành cho người nước ngoài, theo đó:
a)

Người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại
tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau:
- Trường hợp người chơi (cá nhân được phép
chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có d)
thưởng dành cho người nước ngoài) nhận tiền
trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:
 Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép
(ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài được kinh doanh, cung
ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam) lấy
đồng Việt Nam;
 Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng
ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;
 Được ngân hàng được phép xác nhận để
mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra
nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều
14 Thông tư;
 Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng
vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của
người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Lưu hành nội bộ

- Trường hợp người chơi nhận tiền trả
thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:
 Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển
từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của
doanh nghiệp sang tài khoản thanh
toán bằng ngoại tệ của người chơi mở
tại ngân hàng được phép;
 Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển
từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của
doanh nghiệp sang tài khoản của
người chơi mở tại nước ngoài.
Người chơi có thể ủy quyền cho doanh
nghiệp (doanh nghiệp kinh doanh trò chơi
điện tử có thưởng cho người nước ngoài)
liên hệ với ngân hàng được phép để thực
hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển
ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại
tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định tại
Thông tư này.
Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước
cấp Giấy phép phải mở 01 (một) tài khoản
chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01
(một) ngân hàng được phép và được thực
hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ.
Trách nhiệm của Ngân hàng được phép:
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy
tờ, chứng từ do người chơi, doanh
nghiệp xuất trình để thực hiện các giao
dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản,
chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ
mang ra nước ngoài của người chơi.
- Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra
nước ngoài chỉ có giá trị sử dụng trong
thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày
phát hành.
- Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan
đến các giao dịch ngoại hối theo quy
định tại Thông tư này và theo quy định
của pháp luật có liên quan.
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- Phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người
chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh
nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để có biện
pháp xử lý.
- Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền
và các quy định của pháp luật có liên quan.

TIN TỨC NỔI BẬT
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2014/NĐ-CP
HƯỚNG DẪN PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
Nghị định này quy định chi tiết một số điều
của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh
ngoại hối về các hoạt động ngoại hối của
người cư trú, người không cư trú. Nghị
định 70 thay thế Nghị định 160 và sẽ có
hiệu lực vào ngày 05/9/2014. So với Nghị
định 160 (52 Điều) thì Nghị định 70 khá
ngắn gọn (21 Điều) và có một số điểm mới
về kết cấu và về nội dung như sau:
1. Về kết cấu và phạm vi điều chỉnh
 Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 70 không quy định lại những điều
khoản đã được quy định cụ thể tại Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh
ngoại hối (sau đây viết tắt là “Pháp lệnh ngoại hối”) như Nghị định 160 trước đây. Theo đó, một số
quy định về giải thích từ ngữ, quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối, quy định hoạt động của
Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại tệ… đã được quy định trong Pháp lệnh ngoại hối không
quy định lại tại Nghị định 70 hướng dẫn Pháp lệnh này.
 Một điểm khác biệt với Nghị định 160 là Nghị định 70 không quy định các nội dung về (i) mang
ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh; (ii) đầu tư gián tiếp
nước ngoài vào Việt Nam, (iii) đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, (iv) đầu tư gián tiếp ra nước ngoài,
(v) vay và trả nợ nước ngoài của người cư trú không có bảo lãnh của Chính phủ; (vi) người cư trú
là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư
trú; (vii) quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối; (viii) mở và sử dụng tài khoản của người cư trú,
người không cư trú tại tổ chức tín dụng, (ix) sử dụng tiền của nước có chung biên giới; (x) quản lý
vàng; (xi) quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; (xi) cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng.
Các nội dung này đã và đang được quy định riêng tại các Nghị định của Chính phủ và quy định tại
Lưu hành nội bộ
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các thông tư của Ngân hàng Nhà nước do Pháp lệnh ngoại hối đã giao cho Ngân hàng Nhà nước
trực tiếp hướng dẫn. Đây là lý do dẫn đến nội dung Nghị định 70 ngắn gọn và có kết cấu chỉ gồm
03 chương, không có có các chương riêng về từng lĩnh vực hoạt động ngoại hối.
2. Về thanh toán và chuyển tiên liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các
nguồn thu vãng lai khác
Nghị định 70 đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau đây:
 Thứ nhất, Nghị định 70 bổ sung cụm từ “các nguồn thu vãng lai khác” vào tên Điều (Điều 5) so với
quy định tại Điều 6 Nghị định 160 cho phù hợp với nội dung của điều;
 Thứ hai, Nghị định 70 bỏ quy định cho phép các trường hợp thanh toán xuất, nhập khẩu hàng hóa,
dịch vụ bằng ngoại tệ tiền mặt. Theo đó, tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 70 chỉ quy định “mọi giao
dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phải thực
hiện bằng hình thức chuyển khoản thông qua tổ chức tín dụng được phép”, nội dung “trừ một số
trường hợp thanh toán bằng tiền mặt được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận” tại
Khoản 3 Điều 6 Nghị định 160 đã bị lược bỏ. Việc sửa đổi này là phù hợp với Pháp lệnh ngoại hối
vì Pháp lệnh ngoại hối không có quy định mở rộng cho các trường hợp ngoại lệ được thanh toán
bằng tiền mặt như Nghị định 160 trước đây.
3. Về đối tượng được sử dụng ngoại tệ gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép
So với Nghị định 160, Nghị định 70 đã thu hẹp đối tượng được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết
kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép chỉ là “công dân Việt Nam”; không bao gồm cả người
cư trú là người nước ngoài như Nghị định 160 trước đây. Thay đổi này phù hợp với quy định tại
Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi.
4. Về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Điểm mới tại Nghị định 70 là việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của người cư trú có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể thực
hiện bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam (đối với trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt
Nam) trong khi Nghị định 160 chỉ quy định cho phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại
tệ. Thay đổi này rất có ý nghĩa cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nhất là các trường hợp đầu
tư bằng nguồn thu nhập hợp pháp bằng đồng Việt Nam.
5. Về chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 Theo quy định cũ tại Nghị định 160 thì nguồn tiền để mua ngoại tệ này phải sử dụng các nguồn thu
từ hoạt động đầu tư trực tiếp, theo quy định mới tại điều 9 Nghị định 70 thì không quy định hạn chế
nguồn gốc tiền mua ngoại tệ.
 Theo quy định cũ tại Nghị định 160 thì doanh nghiệp sẽ được chuyển doanh thu, vốn điều lệ, vốn
thực hiện đầu tư trực tiếp, vốn vay, lãi, chi phí vay nước ngoài ra nước ngoài. Theo quy định mới
tại Nghị định 70 thì trường hợp có nhu cầu chuyển các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam
bằng hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại
tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ
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ngày mua được ngoại tệ.
6. Quy định về thị trường ngoại tệ của Việt Nam
 So với quy định tại Nghị định 160 (Điều 37) thì Nghị định 70 bỏ quy định về thị trường ngoại tệ
liên ngân hàng tập trung do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Điều này xuất phát từ thực tế là sau khi
Nghị định 160 ban hành cho tới nay, việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung
được đánh giá là không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ngoại tệ hiện nay. Hiện
nay giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng và giữa các tổ chức tín
dụng với nhau được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật riêng của NHNN như Thông tư
số 02/2012/TT-NHNN, Quyết định 1452...
7. Nghị định 70 bỏ qua một số quy định như sau:
 Bỏ quy định về việc mang ngoại tệ về Việt Nam khi không còn cư trú tại nước ngoài;
 Điều 12 Nghị định 70 đã bỏ quy định “Khi chấm dứt hoặc hết thời hạn ở nước ngoài, các tổ chức
và cá nhân nêu tại điểm c và d ở trên phải đóng tài khoản và chuyển toàn bộ số dư về nước.”
 Thị trường ngoại tệ của Việt Nam;
 Điều 14 Nghị định 70 đã bãi bỏ nội dung: “Trong trường hợp tham gia thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng tập trung do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, điều hành, các tổ chức tín dụng
được phép phải chấp hành quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường này do Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam quy định”.
8. Ngoài ra, Nghị định 70 cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kiểm tra chứng từ;
đáp ứng nhu cầu ngoại tệ để thanh toán; thanh tra, kiểm tra, giám sát và báo cáo, bổ sung
thẩm quyền hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại một số quy định về chuyển tiền một
chiều từ Việt Nam ra nước ngoài, mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, mở và sử
dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.
Tác động của Nghị định 70 đến các văn bản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt:
 Quy chế tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng cần thay đổi loại trừ đối tượng gửi ngoại tệ là người cư
trú không mang quốc tịch Việt Nam;
 Cần ban hành Quy định về mở, sử dụng tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bằng
ngoại tệ và Việt Nam đồng;
 Trong các quy trình cho vay, bảo lãnh, kiểm soát giải ngân cần lưu ý loại trừ việc giải ngân bằng
tiền mặt cho các giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa,
dịch vụ.
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KHÓ CÓ THỂ TRUY ĐÒI TÀI SẢN THẾ CHẤP ĐÃ BỊ ĐEM BÁN
1.

Khoản 3 điều 297 của dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi (dự thảo) cho phép bên thế chấp được
“bán, thay thế, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn đối tượng của quyền thế chấp mà
không cần có sự đồng ý của bên nhận thế chấp”.



Quy định mới này , theo ban soạn thảo, xuất phát từ thực tế tài sản thế chấp mang đi đảm bảo bị
đóng băng và không khai thác được giá trị kinh tế vì rất ít trường hợp bên nhận thế chấp đồng ý cho
bên thế chấp bán tài sản.

Tài sản thế chấp đã bị bán dù có xảy ra tranh chấp cũng khó được được truy đòi


Để bảo vệ bên nhận thế chấp, khoản 3, điều 299 của dự thảo trao cho bên nhận thế chấp quyền truy
đòi tài sản thế chấp từ bên kia của các giao dịch này khi xử lý tài sản thế chấp. Mới nhìn qua, đây là
một ý tưởng tương đối mới mẻ, song chưa thực sự phù hợp trong bối cảnh pháp luật và thực tiễn
của Việt Nam.



Trước hết, khi bên thế chấp được tự ý định đoạt tài sản thế chấp, khó khăn dễ thấy sẽ đặt ra đối với
bên nhận thế chấp là phải tìm hiểu chuỗi quan hệ pháp lý đối với tài sản thế chấp. Bởi vì một tài
sản có thể được chuyển giao thông qua nhiều hợp đồng mua, bán, trao đổi khác nhau, liên quan đến
nhiều chủ thể khác nhau và để xác định chính xác các mối quan hệ này, cần thời gian và chi phí. Hệ
quả là ngân hàng phải tính chi phí vay cao hơn để bù đắp các chi phí này.



Có thể hiểu thông qua việc cho phép bên thế chấp được tự do định đoạt tài sản thế chấp, dự thảo
muốn tạo điều kiện cho bên thế chấp được khai thác giá trị kinh tế của tài sản thế chấp. Tuy vậy,
cần phải thấy trong điều 297, dự thảo đã trao cho bên thế chấp rất nhiều quyền đối với tài sản thế
chấp, như quyền được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp hay được đầu
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tư vào tài sản thế chấp. Bên thế chấp còn có thể sử dụng một tài sản để đảm bảo thực hiện nhiều
nghĩa vụ, trong điều 298. Thêm vào đó, khi đưa tài sản vào bảo đảm, thực chất bên thế chấp đã khai
thác giá trị kinh tế của tài sản: ngân hàng chỉ cho vay, cho vay với mức lãi suất hợp lý hay chủ nợ
có bảo đảm khác chỉ ký kết hợp đồng với bên bảo đảm khi có tài sản thế chấp.
2.

Quyền truy đòi chỉ thực sự phát huy tác dụng khi bên mua hay bên nhận trao đổi tài sản từ
bên thế chấp thực sự có thiện chí hợp tác



Có vẻ ban soạn thảo hy vọng quyền truy đòi sẽ trở thành “điều kỳ diệu” giúp bảo vệ quyền lợi của
chủ nợ có bảo đảm. Tuy vậy, quyền truy đòi chỉ thực sự phát huy tác dụng khi bên mua hay bên
nhận trao đổi tài sản từ bên thế chấp thực sự có thiện chí hợp tác. Ở các nước theo chế độ vật
quyền, các bên này thường chủ động thanh toán giá bán tài sản cho bên nhận thế chấp hay thực
hiện việc ký quỹ giá bán để tránh chịu hậu quả trong trường hợp bên nhận thế chấp thực hiện quyền
truy đòi. Thêm vào đó quyền truy đòi chỉ áp dụng với các tài sản hữu hình chứ không thể áp dụng
với các tài sản vô hình (quyền tài sản) trong khi thế chấp là giao dịch bảo đảm áp dụng cho mọi tài
sản vô hình.



Cũng cần thấy trong thực tế, các ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong trường hợp nhận tài sản
bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là khi bên bảo đảm
không ngay tình hay lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.



Giải pháp bỏ quy định cấm bên thế chấp không được định đoạt tài sản thế chấp chỉ khả thi nếu
pháp luật Việt Nam đồng thời công nhận một số biện pháp bảo đảm khác đặt ra điều kiện việc định
đoạt tài sản bảo đảm phải được sự đồng ý của chủ nợ có bảo đảm, qua đó tạo điều kiện cho bên
nhận thế chấp có nhiều sự lựa chọn.



Về điểm này có thể tham khảo kinh nghiệm pháp luật Anh. Biện pháp thế chấp (charge) của Anh
gồm hai dạng là (i) thế chấp thả nổi (floating charge) thường áp dụng với tài sản luân chuyển của
doanh nghiệp (nguyên nhiên liệu, hàng tồn kho hay quyền đòi nợ…), cho phép bên thế chấp được
định đoạt tài sản bảo đảm và (ii) thế chấp cố định (fixed charge) thường được sử dụng với các tài
sản cố định như đất đai, công trình xây dựng, nhà máy…, mà theo đó, bên thế chấp không được
định đoạt tài sản bảo đảm khi chưa được bên nhận thế chấp đồng ý. Tương tự, giao dịch mortgage
áp dụng cho mọi loại tài sản kéo theo việc chuyển giao tạm thời quyền sở hữu tài sản cho bên nhận
bảo đảm nên bên bảo đảm không còn quyền định đoạt được tài sản bảo đảm nữa.



Có thể thấy chế định vật quyền bảo đảm cùng quyền truy đòi tự thân chúng không bảo đảm hiệu
quả của thế chấp và do đó quy định cho phép bên thế chấp được định đoạt tài sản thế chấp nếu
được thông qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của chủ nợ có bảo đảm.
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CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
Câu hỏi 1:
Để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng,
Công ty A đã thế chấp tài sản bảo đảm là xe ô
tô. Tuy nhiên, khi cung cấp hồ sơ, giấy tờ cho
Ngân hàng, tại Giấy hẹn đăng ký xe mang
tên: Văn phòng đại diện Công ty A mà không
viết tên Công ty A (Văn phòng đại diện có tên
trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Vậy trường hợp này, Ngân hàng dùng mẫu
Hợp đồng thế chấp nào để ký kết với khách
hàng?

Trả lời:
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có
nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt
động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 37).
Theo quy định này, văn phòng đại diện Công ty A là đơn vị phụ thuộc của Công ty A, đại diện theo ủy
quyền của Công ty A. Các hoạt động của văn phòng đại diện cũng chính là hoạt động của công ty, tài sản
đứng tên văn phòng đại diện cũng là tài sản thuộc Công ty.
Như vậy, Ngân hàng sử dụng mẫu Hợp đồng thế chấp hai bên cho trường hợp này.
Câu hỏi 2:
Hiện tại, Chi nhánh đang thẩm định khách hàng là
một công ty cổ phần, tuy nhiên, trong cơ cấu của
Công ty lại không có Ban kiểm soát. Thông thường,
các Khách hàng mà Chi nhánh đã thẩm định đều có
đầy đủ HĐQT và Ban kiểm soát. Vậy cơ cấu Công ty
cổ phần có bắt buộc phải có Ban kiểm soát hay
không?
Trả lời:
Tại Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:
Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
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Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở
hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có
cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát. Như vậy, đối với
doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện theo quy định (có từ 11 cổ đông là cá nhân trở xuống và không có cổ
đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần) thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
Chi nhánh cần kiểm tra thông tin cổ đông của Công ty để đánh giá tính tuân thủ pháp luật của Công ty.
Câu hỏi 3:
Trường hợp máy móc của Công ty A đã
mua của Công ty B mà theo bản xác nhận
công nợ mua bán máy móc thì Công ty A
vẫn nợ Công ty B. Vậy Công ty A có được
thế chấp máy móc để vay vốn Ngân hàng
hay không?

Trả lời:
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì một tài sản chỉ được thế chấp khi tài sản đó thuộc sở
hữu của bên thế chấp. Vậy trường hợp này, Đơn vị kiểm tra tài sản này đã thuộc quyền sở hữu của Công
ty A hay chưa để xác định khả năng nhận thế chấp.
Đơn vị lưu ý:
Trường hợp hợp đồng mua bán quy định bảo lưu quyền sở hữu của bên bán cho đến khi trả hết
tiền thì tài sản này bên mua chưa có quyền sở hữu tài sản tài sản này không đủ điều kiện nhận
thế chấp.
Trường hợp hợp đồng mua bán không quy định về việc bảo lưu quyền sở hữu của bên bán khi các
bên chưa hoàn thành việc thanh toán mà các Bên đã thực hiện bàn giao tài sản  tài sản này được
phép xem xét nhận tài sản thế chấp.
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THÔNG TIN VĂN BẢN ĐỊNH CHẾ
VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
1. Quy định hành vi vi phạm kỷ luật và chế tài
xử lý số 1191/2014/QĐ-HĐQT của Hội đồng
Quản trị ban hành ngày 17/7/2014

ứng nhu cầu vốn để thực hiện các dự án đầu tư,
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc
dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống ở
Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng
khách hàng và điều kiện cho vay, những trường
hợp hạn chế cho vay, chính sách cho vay, giới
hạn và loại cho vay, thủ tục, thẩm định và quản
lý khoản vay...
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ
đạo CNTT số 1196/2014/QC-HĐQT của Hội
đồng Quản trị ngày 22/07/2014

- Văn bản này quy định các hành vi vi phạm kỷ
luật lao động và chế tài xử lý trong toàn hệ thống
Ngân hàng. Theo đó, Quy định đề cập nội dung
về danh mục nhóm lỗi, hành vi vi phạm kỷ luật
lao động và chế tài xử lý
2. Quy chế cho vay đối với Khách hàng số
1186/2014/QC-HĐQT của Hội đồng Quản trị
ban hành ngày 17/7/2014

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức và cơ chế làm việc
của Ban chỉ đạo Công nghệ Thông tin, đảm bảo
phù hợp với nguyên tắc quản trị, mô hình tổ chức
mới của Ngân hàng và quy định của Pháp luật.
- Quy chế này quy định về việc cho vay bằng
đồng Việt Nam, ngoại tệ của Ngân hàng đối với
khách hàng không phải là tổ chức tín dụng, nhằm đáp
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4. Quy định kiểm soát, phê duyệt giải ngân số 5. Hướng dẫn tiếp nhận, triển khai phục vụ đối
3871/2014/QĐ-LienVietPostBank của Tổng
với các chương trình, dự án ODA số
Giám đốc ngày 24/07/2014
4075/2014/HD-LienVietPostBank của Tổng
Giám đốc ngày 28/7/2014

Văn bản này quy định thống nhất các nguyên tắc,
quy trình, thủ tục thực hiện nghiệp vụ kiểm soát, Văn bản này hướng dẫn trình tự tiếp nhận, triển
phê duyệt giải ngân đối với các khoản cấp tín dụng khai, phục vụ các chương trình, dự án được tài
đã được cấp có thẩm quyền của Ngân hàng phê trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
duyệt, nhằm kiểm soát tính tuân thủ điều kiện phê (ODA) từ nhà tài trợ là Ngân hàng Thế giới và
duyệt cấp tín dụng, quy định hiện hành của Ngân Ngân hàng Phát triển Châu Á do Ngân hàng Bưu
hàng và Pháp luật, đồng thời quy định trách điện Liên Việt làm ngân hàng phục vụ.
nhiệm, quyền hạn của các Đơn vị, cá nhân có liên
Hướng dẫn quy định cách thức, quy trình phục vụ
quan trong quá trình phê duyệt cấp tín dụng.
giải ngân dự án tại Chi nhánh, Hội sở, phương
Theo đó, Quy định đề cập đến:
thức thanh toán...
- Mức phân cấp, ủy quyền phê duyệt giải ngân;
- Phân cấp phê duyệt giải quyết không đồng
thuận;
- Thời gian tiếp nhận, kiểm soát, phê duyệt hồ sơ
giải ngân;
- Hình thức giao nhận, luân chuyển và lưu trữ hồ
sơ...
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VĂN BẢN SẮP BAN HÀNH
Tên văn bản

STT

Thời gian dự kiến
hoàn thành

1.

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Thanh toán

10/09/2014

2.

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Pháp chế, Giám
sát kinh doanh và Xử lý nợ

10/09/2014

3.

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Sản phẩm

10/09/2014

4.

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Quản lý và Phát
triển doanh nghiệp

10/09/2014

5.

Quy trình nghiệp vụ tiết kiệm

10/09/2014

6.

Quy trình nghiệp vụ cung ứng và sử dụng séc

10/09/2014

7.

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Thanh toán

10/09/2014

8.

Quy định kiểm soát pháp lý hợp đồng

20/09/2014

9.

Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng

20/09/2014

Lưu ý: Bản tin này chỉ mang tính tổng hợp và thông tin, không có giá trị áp dụng trong những trường
hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác các văn bản quy phạm pháp luật cần tìm đọc nội dung chi tiết
toàn văn bản và/hoặc liên hệ Phòng Pháp chế để được giải đáp.
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